
Het Natuurfonds  organiseert  voor de 
5e  keer de  landelijke  verkiezing van de 
Boom van het Jaar. Bij deze verkiezing gaat 
het vooral om het verhaal achter de boom, 
het belang van de boom voor zijn omge-
ving, de maatschappij en zijn geschiedenis. 
We hebben de Koortsboom in Overasselt 
(St.  Walrick) en eigendom van Staatsbos-
beheer uiteraard aangedragen. Uit 82 
bomen heeft  een vakjury per provincie één 
boom genomineerd. Voor de provincie Gel-
derland is dat  de Koortsboom geworden, 
we zijn heel trots! Stemt u ook mee om de 
Nederlandse boom van het jaar te worden?

Naast de ruïne van de middeleeuwse 
Sint-Walrickkapel (een Rijksmonument) 
staat een zomereik die nog altijd dienst 
doet als Koortsboom. Het volksverhaal ver-
telt dat als een lapje stof aan de koorts-
boom (ook wel ‘lapjesboom’) wordt gebon-
den, deze boom ervoor zorgt dat de ziekte 
verdwijnt. Koortslijdende bedevaartgangers
hangen een door de zieke gedragen kle-
dingstuk in de takken, in de veronderstel-
ling dat de boom het daarin aanwezige 
koortsvocht opneemt.  De huidige Koorts-
boom stamt uit 1903.  In de coronaperiode 
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Koortsboom genomineerd voor boom van het jaar!
werden ook mondkapjes in de eik gehangen. 
Tegenover de boom is een bankje ge-
plaatst  ter nagedachtenis aan de corona-
doden.
Daarnaast vindt elke Paaszaterdag in alle 
vroegte bij de Koortsboom het jaarlijkse 
Paaszingen plaats. Een traditie die sinds 
kort is bestempeld als Immaterieel Erf-
goed.  Burgemeester Minses (portefeuille-
houder Erfgoed): “Al bij mijn eerste kennis-
making met onze gemeente viel deze 
bijzondere boom mij op. Het is een bron van 
traditie en bovendien een plek van troost, 
ontmoeting en samenkomst. Het is belang-
rijk om dit groene erfgoed te koesteren”.

Stemt u ook mee?
Tot  17 oktober (12.00 uur)  kunt u  via de 
website:  www.deboomvanhetjaar.nl  stem-
men  op de Koortsboom. De provinciale 
winnaar met de meeste stemmen wordt op 
18 oktober bekend gemaakt en gekozen tot 
de Nederlandse Boom van het Jaar. 

De winnaar wordt in oktober/november op 
locatie feestelijk gehuldigd. Tevens dient 
deze boom als de Nederlandse inzending 
voor de Europese Tree of the Year 2023.

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar weer op zoek naar creatieve hobbyfotografen die 
mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is deze keer ‘Magische 
momenten’. 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de foto ś betrekking hebben op het 
thema. Dit jaar vragen wij alle hobbyfotografen om te verbeelden, waar zij aan denken 
bij de woorden ‘Magische momenten’. Denkt u misschien aan een zonsondergang, een 
verstild winterlandschap of een zomers vuurwerk? 

Foto’s aanleveren tot 1 oktober 2022
Stuur uw foto’s digitaal naar info@euregio.org of in 
een gesloten envelop onder vermelding van 
‘Fotowedstrijd naar:
Euregio Rijn-Waal
Postbus 220
7040 AE ś-Heerenberg.

Meer informatie?
Ga naar: www.euregio.org/fotowedstrijd2022

Op maandag 10 oktober vanaf 19.30 uur nodigen wij alle sportverenigingen en stichtin-
gen van onze gemeente uit voor het Sportcafé. Een half jaar geleden kwamen we ook bij 
elkaar en hebben toen gezamenlijk besloten om het sportcafé een vervolg te geven en 
te praten over het werven van vrijwilligers en of er tips zijn om de leeft ijdsgroep 30-40 
jaar het beste te bereiken. Natuurlijk bekijken we ook weer met elkaar welke uit-
dagingen we gezamenlijk oppakken en inspireren we elkaar voor bijvoorbeeld leuke 
nieuwe activiteiten en nieuwe samenwerkingen op sportgebied. 

Locatie: Tennisvereniging TV Malden (Dorsing 1, Malden)
Tijd: Inloop 19.30 uur (start 20.00 uur). We bieden iedereen een drankje aan 
  tijdens de afsluitende netwerkborrel.
Meer info: Iedere vereniging of stichting mag met maximaal twee afgevaardigden 
  komen uit het bestuur of een commissie. 
Agenda:  Als er nog meer onderwerpen zijn die u graag wilt bespreken dan stuur een 
  e-mail naar: Dorien Vrolijks dvrolijks@heumen.nl 

Kom naar het Sportcafé

Gratis training: ‘Stap Vooruit’
Voelt u zich negatief of alleen en wilt u een stapje vooruit 
komen? Doe dan mee aan de training ‘Stap Vooruit’ van 
Sterker. In deze training leert u met meer zelfvertrouwen 
met dit soort situaties om te gaan. U kunt deze training ook 
in onze gemeente volgen. Na een persoonlijke kennismaking 
eind september zijn er in oktober en november op de woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zeven bijeenkomsten, in 
Maldensteijn in Malden. 

‘Stap Vooruit’ is een laagdrempelige, eff ectieve training waarbij een groepje van 5 tot 8 
deelnemers werkt aan meer zelfvertrouwen, weerbaarheid, grenzen stellen, bewust-
wording en probleemoplossende vaardigheden. De groep draagt zelf de onderwerpen aan, 
bijvoorbeeld meer ontspannen door minder piekeren en negatieve gedachten. Het kan 
prettig en helpend zijn om onder begeleiding van een professional en vrijwilliger te praten 
over een thema, iets te oefenen, van elkaar te leren en tot oplossingen te komen. In de 
groep ontmoet u mensen die tegen vergelijkbare problemen aanlopen en begrijpen wat 
u voelt.

Informatie en aanmelden
Iedereen in onze gemeente vanaf 18 jaar kan deelnemen aan deze training. De training 
vindt plaats in Maldensteijn, Kerkplein 8, 6581 AC in Malden. De kennismaking, in kleine 
groepjes, vindt plaats op 28 september of op 5 oktober om 10.00 uur. Als u zich inschrijft  
mag u zelf kiezen bij welke kennismakingsbijeenkomst u aanwezig bent. De bijeenkomsten 
vinden plaats op 12 en 19 oktober en 2, 9, 16, 23 en 30 november. Er zijn géén kosten aan 
verbonden, wel de intentie om wekelijks deel te nemen. Voor meer informatie of aan-
melden kunt u contact opnemen met Pieter-Jan Landsheer-Kock, via: 
heumen@sterker.nl of tel. (088) 00 11 333.

Eerder op de hoogte? 
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen
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Bespaar brandstofkosten 
met Slimme Bandenpomp

Sinds 5 mei staat er een Slimme Banden-
pomp aan Hoge Brug in Malden tegenover 
tankstation Esso. Hier kan elke automobi-
list gratis de bandenspanning checken én 
de banden oppompen. De pomp is 24 uur 
per dag te gebruiken en staat naast de 
laadpaal voor elektrische auto’s. De Ban-
denpomp is gemaakt van duurzaam mate-
riaal en werkt op zonne-energie. Band op 
Spanning heeft  inmiddels meer dan 150 
Slimme Bandenpompen in Nederland ge-
plaatst.

In Nederland rijdt 63% van de auto’s met 
een te lage bandenspanning. Dit zorgt voor 
meer uitstoot van CO2 en oplopende kosten 
voor de automobilist door een hoger brand-
stofverbruik en bandenslijtage. Het kost 
een auto meer moeite om een zachte auto-
band te laten rollen, dan een harde band. 
U gebruikt daardoor meer stroom of brand-

stof per kilometer met een zachte band, 
waardoor u ook meer CO2 uitstoot. Ook 
slijten zachte banden sneller. Met hardere 
banden komt er minder bandenslijpsel in 
het milieu terecht. En, ook niet onbelang-
rijk: met zachtere banden heeft  u meer 
kans op een klapband.

Gratis en makkelijk in gebruik
De Bandenpomp helpt om de juiste banden-
spanning in te stellen en is gratis en een-
voudig te gebruiken. Op kenteken kan de 
juiste bandenspanning worden opgevraagd. 
De Touch screen display helpt met juist in-
stellen en laat na afl oop direct zien hoeveel 
euro je bespaart. In de eerste 3 maanden is 
1.255 keer gebruikgemaakt van de Banden-
pomp in Malden. Daarmee is 8.633 liter 
brandstof en 29 ton CO2 bespaard. Het 
gemiddeld bespaard bedrag per gebruiker 
bedraagt maar liefst € 23,76.

‘Wei’: documentaire over dementie  

Werkconferentie: denk mee!
Op donderdag 20 oktober is het weer zo 
ver: verschillende lokale zorg- en welzijns-
organisaties en vrijwilligers komen samen 
voor de Werkconferentie. 

Voor het eerst sinds de oprichting van de 
Werkconferentie kunt u als inwoner uw 
steentje bijdragen! Het centrale thema 
voor dit jaar is ‘Heumen voor iedereen’: Hoe 
kunnen we samen werken aan een inclusie-
ver Heumen waar iedereen aan mee kan 
(blijven) doen? Heeft  u een thema dat hier 
goed bij past? Geef dit dan door tot en met 
21 september via: 
www.heumen.nl/werkconferentie 

Details over de documentaire
19.00 uur Ontvangst met koffi  e/thee
19.30 uur Start documentaire (verwachte 
  eindtijd 21.15 uur)
Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt, 
  Willem Alexanderstraat 11 - 
  6611 CE Overasselt   
Kosten:  2 euro pp (inclusief koffi  e/thee)

Kaarten zijn online te bestellen op: 
www.fi lmcafeoverasselt.nl op de avond zelf 
aan de kassa.

Meer informatie over dementie
Stel u heeft  dementie. Hoe fi jn is het dan als 
de mensen om u heen weten hoe ze kunnen 
helpen en waar ze rekening mee kunnen 
houden? Niet alleen de mensen die dichtbij 
u staan, maar ook buren, leden van uw 
(sport)club of mensen die u toevallig tegen-
komt in een winkel. Doe de training via:
www.samendementievriendelijk.nl. 
Hier staan veel tips wat u kunt doen.

Extra vergadering gemeenteraad: 
donderdag 15 september 

Op donderdag 15 september vergadert de 
gemeenteraad om 20.00 uur in het ge-
meentehuis in Malden. Deze avond staat 
het voorstel ‘Vestiging Wet Voorkeurs-
recht Gemeenten locatie Hatertseweg/
Juff erstraat’ op de agenda. 

Agenda en stukken 
De agenda en de vergaderstukken vindt u 
op www.heumen.nl/vergaderkalender bij 
de datum van de vergadering. 

Volgen van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de Raad-
zaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom als toehoorder. Aanmelden 
is niet nodig. U kunt de vergadering ook 
live meeluisteren via de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugluisteren.

Inspreken 
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmel-
den bij de raadsgriffi  e via e-mail: 
griffi  e@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op de 
dag van de vergadering tot 16.00 uur.

Aankondiging ontmoetingsavond over 
locatiekeuze verplaatsing sportcomplex 
SV Juliana ‘31
De gemeenteraad organiseert op dinsdag 
20 september een ontmoetingsavond 
over de locatiekeuze voor het sportcom-
plex van voetbalvereniging SV Juliana ‘31. 
Inwoners en belanghebbenden hebben 
deze avond de gelegenheid hun opvattin-
gen/mening over de plannen kenbaar te 
maken en toe te lichten. U kunt zich aan-
melden bij de raadsgriffi  e via:
griffi  e@heumen.nl. 

Meer informatie over het programma 
vindt u na 7 september op:
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
bijeenkomst van 20 september. 

Op woensdag 21 september bent u van 
harte welkom om de documentaire ‘Wei’ te 
bezoeken in het verenigingsgebouw in 
Overasselt. Wij vertonen deze documen-
taire in het kader van wereld Alzheimerdag, 
welke ook op 21 september is.

‘Wei’ is een documentaire van Ruud Lenssen 
waarin hij het dementie- en mantelzorg-
traject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac 
heeft  zijn eigen paradijsje gecreëerd: een 
hectare natuurgrond met paarden, kippen 
en een moestuin. De wei is zijn levenswerk 
en Jac is vastberaden ervoor te blijven 
zorgen. Juist nu, nu bij hem dementie is ge-
constateerd. De natuur en zijn dieren geven 
Jac troost en houvast in een steeds verwar-

render bestaan. Moeder Ria ziet de achter-
uitgang van haar man met lede ogen aan. 
De zorgen worden groter en ze moet steeds 
meer van haar eigen leven opgeven. Haar 
gevoelens van liefde en zorgzaamheid 
slaan regelmatig om in frustratie en een-
zaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis ver-
zorgen zo lang het kan. Maar terwijl Jac 
probeert vast te houden aan zijn paradijs, 
komt een onvermijdelijk afscheid dichter-
bij. De fi lm Wei  gaat niet alleen over de-
mentie en mantelzorg, maar vertelt ook 
een liefdevol verhaal over de vergankelijk-
heid van het leven. Het geeft  een ontroe-
rende inkijk in de worsteling die mantelzor-
gers en mensen met dementie meemaken. 
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Collectes
11 t/m 17 september: 
Prinses Beatrix Spierfonds

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 ontvangt dan een melding wanneer u welk 
afval buiten kunt zetten. Voor klachten over 
ophalen van afval (restafval, gft en plastic) 
neemt u contact op met Dar op telefoon-
nummer: (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
• Heumen: Sectie G Perceel 5819 nabij 
  Malderburchstraat
• Malden: Hatertseweg 27C

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 22

• Malden: Schoffel 1 t/m 15 oneven, Sikkel 2  
 t/m 16 even en Wanmand 1 t/m 15 oneven
• Overasselt: Korenbloemstraat 11

Omgevingsvergunning buiten behandeling 
stellen
• Malden: Veldsingel 35

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: De laan 16, kadastraal  
 Overasselt sectie F nummer 797


