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Energie in het Dorp/Energie in de Wijk Op gezond gewicht 

Zoals u al in eerdere uitgaven van het Gemeentenieuws las willen wij woningeigenaren 
helpen om hun huis energiezuiniger te maken en om zelf duurzame energie op te wekken. 
Daarom organiseren we dit najaar verschillende informatieavonden. Op alle avonden gee�  
een energieadviseur, een medewerker van het Regionale Energieloket en een medewerker 
van de gemeente een toelichting op de stappen die u kunt zetten. Onze wethouder duur-
zaamheid heet u welkom op deze avond.

De volgende informatieavonden staan gepland op:

• Maandag 14 november
 19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur) bij Juliana’31, Broekkant 39 Malden 
 (wijk Jachthuis)

• Woensdag 23 november 
 19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur) bij sporthal Feel Fit Centre Malden (zwembad), 
 Veldsingel 29 Malden (wijk Maldens Veld)

Aanmelden
Om te kunnen inschatten hoeveel deelnemers we op deze informatieavonden kunnen ver-
wachten, is het prettig als u zich aanmeldt (graag aangeven welke avond uw voorkeur hee�  
via duurzaam@heumen.nl). Aanmelden is niet verplicht. Uiteraard is er ook op onze web-
site www.heumen.nl/duurzaamheid veel informatie te vinden. Wij hopen u op een van deze 
avonden te mogen ontmoeten. 

Onze gemeente wil dat haar inwoners 
gezond zijn en blijven. Eén van de thema’s 
in het lokaal preventie akkoord van de 
gemeente Heumen en gemeente Mook en 
Middelaar is het verminderen van over-
gewicht bij inwoners. Daarom helpen en 
ondersteunen wij professionals in de 
gemeente die de gecombineerde leef-
stijlinterventie (GLI) aanbieden. 

De GLI is een programma van twee jaar 
waar deelnemers informatie en coaching 
krijgen om de leefstijl en gewichtsafname 
te verbeteren om zo de gezondheid te be-
vorderen. Omdat niet voor iedereen het-
zelfde werkt zijn er verschillende gecombi-
neerde leefstijlinterventies, zoals CooL en 
de BeweegKuur. 

CooL en BeweegKuur
Een verschil tussen deze programma’s is 
bijvoorbeeld dat u bij het CooL-programma 
wordt begeleid door een leefstijlcoach en 
bij de BeweegKuur door een leefstijlcoach, 
fysiotherapeut en diëtist. Daarnaast vinden 
er bij de BeweegKuur vaker groepsbijeen-
komsten plaats. Bij beiden programma’s is 
er géén sprake van wekelijks contact. 
Er wordt vooral ingezet op zelf aan de slag 
gaan met alle informatie en opdrachten die 
er worden voorgesteld. Het gevoel er niet 
alleen voor te staan wordt door de groeps-
bijeenkomsten versterkt. 

Wanneer mag ik deelnemen?
Het CooL-programma en BeweegKuur-
programma is gericht op volwassenen van-
af 18 jaar met een matig verhoogd gezond-
heidsrisico veroorzaakt door een te hoog 
gewicht. Voorwaarden om deel te nemen 
zijn:
• U hee�  overgewicht (BMI 25-30) en (een 
 verhoogde kans op) diabetes of een hart- 
 en vaatziekte, slaapapneu of artrose;

Sinterklaas komt met zijn Roetveegpieten 
naar onze gemeente! Met de komst van de 
Goedheiligman begint een gezellige en 
voor de kleintjes spannende tijd. De 
schoentjes mogen worden gezet en de lied-
jes uit volle borst gezongen. Waar kunnen 
we de intocht van Sinterklaas meebeleven?

Malden
In Malden komt de Sint op zondag 13 no-
vember rond 13.45 uur met de boot aan bij 
het Stenen Hoofd (kanaal). Vandaar gaat 
Sinterklaas te paard samen met de Pieten 
naar de kerk in Malden waar een feestelijke 
bijeenkomst plaatsvindt met muziek, dans 
en zang. De aankomst in de kerk zal rond 
14.30 zijn (open vanaf 14.00 uur). In ver-
band met het uitdelen van presentjes moe-
ten hiervoor kaartjes verstrekt worden. 
Ieder kind tot en met 8 jaar kan een kaartje 
krijgen. Deze kaartjes zijn gratis zolang de 
voorraad strekt. Ophalen op vrijdag 4 no-
vember van 14.30 - 16.00 uur en zaterdag 
11.00 - 13.00 uur op het centrale plein van 
het winkelcentrum. De tekeningen voor de 
kleurwedstrijd worden dan ook uitgedeeld. 
Deze kan men  inleveren bij de Pieten op 
zondag 13 november in de kerk.

Sinterklaasintocht 2022
Overasselt
Ook in Overasselt komt Sint-Nicolaas en 
zijn Pieten per boot (bij ‘den Tempel’) aan 
op zondag 13 november om 15.00 uur. 
Gezien de leuke reacties van voorgaande 
jaren zal wederom een groep enthousiaste 
muzikanten Sint-Nicolaas met zijn 
Pieten ontvangen. Bij goed weer zijn er 
Pieten met jetski’s aanwezig. Vanaf den 
Tempel gaat de Sint op zijn paard Ozosnel 
onder begeleiding van muzikanten naar het 
Verenigingsgebouw. Daarbij volgt de Sint 
de route: Tempelstraat, Oude Kleefsebaan, 
Piet van Kuppenveldstraat, Zilverbergweg, 
Hend de Kleijnstraat, Charisiuslaan, Konin-
gin Wilhelminastraat, Boterbosstraat en 
de Willem Alexanderstraat (Verenigings-
gebouw). 

De Sint komt rond 15.30 uur in het Vereni-
gingsgebouw aan en blij�  daar ongeveer 
één uur. Nadat de Sint met zijn gevolg bij 
het Verenigingsgebouw is aangekomen, 
gaat de zaal open. De ruimte is alleen toe-
gankelijk voor kinderen tot en met de basis-
schoollee� ijd met de ouders/verzorgers 
en de opa’s en oma’s.

Heumen
Ook in Heumen komt Sint met zijn Pieten 
aan op zondag 13 november. Met het wel-
komstcomité verzamelen we om 14.30 uur 
bij Kanaalzicht en lopen we naar de haven 
om de Sint in Heumen welkom te heten. 
Dat zal rond 15 uur zijn. Het gezelschap 
verplaatst zich vervolgens naar Kanaalzicht 
waar om 15.30 uur een feestelijk samenzijn 
op het programma staat.

Nederasselt
In Nederasselt komt de Sint zoals gebruike-
lijk een week later aan: Op zondag 20 no-
vember! Hij komt samen met zijn Pieten 
aan in de Sluis van Nederasselt. En uiter-
aard hoopt hij dat jullie hem allemaal weer 
op komen halen om er vervolgens met zijn 
allen een groot feest van te maken in het 
Dorpshuis. Het Oranje-comité vertrekt om 
15.00 uur bij het Dorpshuis en onder bege-
leiding van de Fanfare wandelen we alle-
maal samen naar de Sluis.

• U hee�  een BMI tussen 25 en 30 i.c.m. 
 een grote buikomvang: meer dan 88 cm 
 (vrouwen) en 102 cm (mannen);
• U hee�  obesitas (BMI >30)?
• U bent voldoende gemotiveerd!

U hee�  een verwijzing van uw huisarts, 
praktijkondersteuner of medisch specialist 
nodig. Op het moment dat u de verwijzing 
hee�  ontvangen wordt de GLI vergoed uit 
het basispakket van de zorgverzekering. 
Deelname voor u is dus gratis. 

Welke gecombineerde leefstijl interventies 
kan ik vinden in de gemeente Heumen?
Overzicht gecombineerde leefstijlinter-
venties in onze gemeente zijn: 

• BeweegKuur, Medical Training Malden en 
 Baseline voedingsadviesburo, Bjorn 
 Bekkers (Leefstijlcoach), Marloes Ooster-
 broek (Sportfysiotherapeut), Daphne van 
 den Hoonaard (Diëtist), Huisartsen en 
 buurtsportcoach. Meer informatie? Kijk 
 op: https://bit.ly/3Ua6P1s 

• CooL, Sonja Edelaar
 Meer informatie? Kijk op: 
 www.cool-regionijmegen.nl

• CooL, De Leefstijlschool, 
 Marieke Kruissen
 Meer informatie? Kijk op: 
 www.deleefstijlschool.nl 

Voor meer informatie kunt u zelf op zoek 
via bovenstaande links. Daarnaast kunt u 
bij uw huisarts terecht voor informatie. 

Wilt u buiten de gemeente opzoek naar een 
gecombineerde leefstijlinterventie? 
Kijk dan eens op de volgende site: 
www.leefstijlinterventie-regionijmegen.nl



Heumense week van de mantelzorg

Cursus heggenvlechten: doet u mee? 
Mantelzorgers ondersteunen hun naasten 
met hun zorg. Vaak vinden ze dat vanzelf-
sprekend, wij vinden het bijzonder. Daarom 
is volgende week van 7 t/m 11 november de 
Heumense week van de mantelzorg. Een 
week waarin we stilstaan bij mantelzorg en 
we mantelzorgers in het zonnetje zetten. 
We doen dit in samenwerking met Mantel-
zorg Heumen. Tijdens deze week ontvan-
gen mantelzorgers een kaart en cadeau-
bon. Ook mochten mantelzorgers kiezen of 
ze willen aanschuiven bij een feestelijk 
diner of liever taartjes thuisbezorgd krijgen. 

Persoonlijke kaart en cadeaubon
Mensen die zorgen voor iemand die in onze 
gemeente woont ontvangen in de Heumen-
se week van de mantelzorg een persoonlij-
ke kaart en cadeaubon. Hiermee toont het 
college van onze gemeente haar dankbaar-
heid. Veel mensen zien zichzelf niet als 
‘mantelzorgers’. Daarom konden inwoners 
die zorg ontvangen, hun mantelzorgers 
vóór 1 oktober aanmelden voor deze waar-
dering. Een kleine 300 mantelzorgers zijn 
dit jaar aangemeld. Eerder dit jaar kregen 
ruim 30 jonge mantelzorgers al een - voor 
hen toepasselijke - waardering. 

Genieten van taart of diner op 8 november
Het hoogtepunt van de Heumense week 
van de mantelzorg is op 8 november. 
In plaats van zelf te zorgen wordt er die dag 
- een beetje - voor de mantelzorgers ge-
zorgd. Er even tussenuit voor een diner bij 
Conferentieoord de Poort, of thuis genieten 
van een heerlijke taartselectie. Mantelzorg 
Heumen organiseert deze dag, mantel-
zorgers konden zich bij hen opgeven. 
De inschrijving hiervoor is gesloten. 

Mantelzorg: onbetaalbaar en onmisbaar
Wethouder Rob Engels zal het diner openen. 
Hij is blij dat hij op deze manier persoonlijk 
zijn waardering voor de mantelzorgers kan 
laten blijken: “Als gemeente zijn wij verant-
woordelijk voor de fi nanciering van de zorg 
en ondersteuning die mensen krijgen. 
Ik zou niet weten wat we moeten doen als 
de mantelzorg zou wegvallen. Deze vorm 
van ondersteuning en betrokkenheid bij je 
naaste is onbetaalbaar. Daarom ook on-
misbaar en een reden te meer om deze in-
zet van inwoners voor inwoners met een 
klein gebaar te bedanken.”

De mogelijkheid om te kiezen tussen diner 
of taart is ontstaan door de coronaperiode. 
Toen het diner door corona niet door kan 
gaan moest Mantelzorg Heumen een 
creatief alternatief voor het diner zoeken. 
Mantelzorgers kregen toen wat lekkers 
thuisbezorgd. Sommige mantelzorgers 
vonden het eigenlijk wel prettig om lekker 
thuis te genieten. Anderen zijn juist blij dat 
het diner weer mogelijk is. Daarom hee�  
Mantelzorg Heumen ervoor gekozen om 
dit jaar een keuze aan te bieden. 

Ondersteuning voor mantelzorgers
Mantelzorg bieden is niet altijd vanzelf-
sprekend en zeker niet gemakkelijk. 
Als mantelzorger staat u er niet alleen voor. 
Mantelzorg Heumen biedt een luisterend 
oor, en als u wilt ondersteuning. Bel voor 
meer informatie naar: (024) 357 05 70. 
U kunt ook mailen naar: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl.

Eind november gaat de tweedaagse cursus heggenvlechten van start. De cursus gee�  
inzicht in het traditionele heggenvlechten zoals dat in Noordwest-Europa gebruikelijk was. 
Gevlochten heggen zijn mooi om te zien en een waardevol leefgebied voor vele dieren. 
De toegepaste techniek is eenvoudig te leren en vereist geen gereedschap. Sommige tech-
nieken stammen uit de oertijd en worden nog steeds toegepast.  Komt u ze ook leren?

De cursus wordt gegeven vanuit een samenwerking tussen het Erfgoedplatform Werk-
groep Groen Erfgoed, de gemeente Heumen en Jef Gielen Landschapsbeheer.  

Informatie en aanmelden 
De cursus is zaterdag 26 november in Heumen en zaterdag 3 december bij Malden, van 
10.00 tot 16.00 uur en het kost € 20,- per deelnemer. U kunt zich aanmelden voor 
15 november via een e-mail naar: info@heggen.nl. U ontvangt bij aanmelding praktische 
informatie.  
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Scheidt u luiers en/of incontinentiemateriaal? Daar zijn Dar en de 
gemeente ontzettend blij mee. In 2022 haalde Dar in de regio tot 
en met september al 625 ton luiers en incontinentiemateriaal 
gescheiden op. Dit is een nieuwe afvalstroom voor Dar. 
Ze willen uitzoeken of alles goed verloopt. Daarom is Dar heel be-
nieuwd naar uw mening over het scheiden van luiers en inconti-
nentiemateriaal! Vult u ook de vragenlijst in? Ga naar op 
www.dar.nl/luiers of scan de QR code om de vragenlijst te starten.

“Hoe is je dag geweest?” of  “Stuur je een 
berichtje als je er bent?”. Met deze eenvou-
dige vragen  maakt u  een  wereld van ver-
schil. Kamers met Aandacht zet zich in om 
verhuurders te vinden met ruimte in hun 
huis en hart om jongeren - met een achter-
grond in jeugd- of pleegzorg - een tussen-
stap te bieden naar zelfstandigheid. 
Een fi jne plek om te wonen én een steuntje 
in de rug.  

Op donderdag 10 november van 19.00 tot 
20.00 uur gee�  Miranda van der Deijl een 
korte online informatiebijeenkomst over 
Kamers met Aandacht.  Hee�  u interesse? 
Ga naar: https://kamersmetaandacht.nl/
online-informatiebijeenkomst. 

Deel uw mening over het scheiden van 
luiers en incontinentiemateriaal

Bijeenkomst Kamers met Aandacht  

Collectes
6 t/m 13 november: 
Alzheimer Nederland

Afval
De dagen voor afvalinzameling staan 

op uw persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u 
digitaal raadplegen op www.dar.nl door in 
te loggen met uw postcode en huisnummer. 
Ook kunt u de Dar-app downloaden. U ont-
vangt dan een melding wanneer u welk afval 
buiten kunt zetten. Voor klachten over op-
halen van afval (restafval, g�  en plastic) neemt 
u contact op met Dar op telefoonnummer: 
(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van 

deze week. Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: De Wieken 112
• Overasselt: Hoogstraat 53

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Hatertseweg 27C
• Overasselt: De Laan 6, De Laan 16 
(kadastraal perceel OVA00-F-797)

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Heumen: Vaststelling wijzigingsplan  
 Vosseneindseweg 30

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Westerkanaaldijk 1

De week van de pleegzorg
We zitten midden in de week van de pleegzorg! Door middel van deze berichten besteden 
we als gemeente extra aandacht aan pleegzorg. Maar ook door het organiseren van een 
informatieavond voor geïnteresseerden in Malden op 8 november. 

Pleegzorg is er voor kinderen tot 21 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen blijven wonen. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen, de organisatie van pleegzorg 
en de fi nanciering hiervan. Zij werken samen met organisaties die de pleegzorg uitvoeren, 
de pleegzorgaanbieders. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp. Er bestaan verschillende 
vormen van pleegzorg, zoals weekendpleegzorg, voltijdpleegzorg en crisispleegzorg. 
Voor meer informatie hierover kijk op de website van onze regio Rijk van Nijmegen:
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl


