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Grondverzet in de heemtuin
WeHelpen.nl: voor hulp van
dichtbij
Agrarisch museum De Lage Hof
vol nieuwe plannen
Maatschappelijk betrokken en milieubewust regiomagazine

Afscheid nemen is terugkijken
op het leven
Negen jaar geleden begon Manuela Konings als zelfstandig uitvaartbegeleidster in Malden en ze is nu ook gevestigd in Molenhoek en
Middelaar. Ook in de Corona-crisis waar mensen soms onverwacht
afscheid moeten nemen van hun dierbaren, biedt Manuela bij families
steun na een ‘slecht-nieuws-gesprek’. Meer dan ooit realiseren mensen
zich dat ze dingen op tijd willen regelen: gewoon voor ‘later’.
Dit zijn mooie gesprekken die ruimte geven. Nadenken over de dood
verstevigt vreemd genoeg de band met het leven. Natuurlijk wordt
ze als uitvaartbegeleidster ook ingeschakeld na een overlijden en
begeleidt ze de nabestaanden op informele wijze. Waar is hulp nodig
en wat kan men op eigen kracht? Hulp begint met bereikbaarheid en
zorgen dat er tijd en ruimte is om te wikken en wegen. Want afscheid
nemen is samen terugkijken op het leven dat iemand geleefd heeft.
Als het afscheid recht doet aan iemands leven, dan is dat de kroon op
haar werk en de
op Manuela Konings Uitvaartbegeleiding.

Ook vrijblijvend samen in gesprek?
Heikantseweg 16 te Middelaar
Telefoon: 024 8442552 (24/7 bereikbaar)
Email: manuela@manuelakonings.nl
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Dierenartsenpraktijk Groesbeek
en omstreken
Welkom bij dierenartsenpraktijk
Groesbeek en omstreken.
Wij zijn een gemengde
praktijk en verlenen dier
geneeskundige zorg aan
gezelschapsdieren, paarden
Welkom bij dierenartsenpraktijk
Groesbeek en omstreken.
en herkauwers.

Wij zijn een gemengde praktijk en verlenen dier-geneeskundige
zorg aan gezelschapsdieren, paarden en herkauwers.

Elke dierenarts heeft hierin zijn of haar
eigen specialisatie en interesse gebied.
Elke dierenarts
heeft hierin zijndier
of haar eigen
We streven
naar kwalitatieve
specialisatie en interesse gebied.
geneeskundige
zorg waarbij persoonlijke
We streven naar kwalitatieve dieraandacht
voor
u
enzorg
uwwaarbij
huisdier
centraal
geneeskundige
persoonlijke
aandacht
voor
u
en
uw
huisdier
centraal
staat.
staat.

www.dapgroesbeek.nl
www.dapgroesbeek.nl -- 024-3972900
024-3972900

Rijbewijs niet
verlengd?
December en Januari actie: Informatie,
koffie, lekkernij & verrassingspakket
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Cor Willem Visser en zijn team

Cor Willem Visser van supermarkt PLUS
Visser in Malden in het zonnetje
Op 20 november jl. op de landelijke Dag van de Ondernemer werd Cor Willem Visser van PLUS
Visser Malden door de gemeente Heumen en de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen
(OGH) in het zonnetje gezet. Wethouder Maarten Schoenaker en Taecke Halma, de voorzitter
OGH brachten een bezoek aan deze ondernemer.
Cor Willem Visser heeft zich onderscheiden als
nieuw gevestigde ondernemer door in 2019 te
investeren in een grote verbouwing van de
supermarkt. Ook heeft hij in de corona tijd personeel aangenomen dat geen werk meer had in
de plaatselijke horeca. Zij werden onder andere
ingezet voor de maaltijdbezorging. Tevens is
Cor Willem Visser maatschappelijk zeer actief
en betrokken. Zo startte hij met de PLUS een
taartactie voor de lokale verenigingen die
getroffen zijn door de beperkingen vanwege
corona. Ook ondersteunt hij de toeristische
profilering van de gemeente met de sage van
de Hoemannen van Walrick door Hoeman
likeur en biertjes te verkopen. Verder is hij actief
in het bevorderen van streekproducten, zoals
vlees, eieren, honing, groente en fruit die te
koop zijn in de PLUS.

De Dag van de Ondernemer
De Dag van de Ondernemer is een initiatief van
MKB-Nederland. Deze dag vindt jaarlijks plaats

op de derde vrijdag van november. MKBNederland vindt dat “ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment
moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan
het belang van ondernemers voor Nederland.
Een dag waarop ondernemers worden bedankt
voor hun durf en doorzettingsvermogen. De
start van een traditie om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en
in het zonnetje te zetten.”
De gemeente Heumen wil een positief ondernemersklimaat bevorderen en het vieren van de
Dag van de Ondernemer draagt hieraan bij. De
gemeente zet samen met de OGH op deze dag
een lokale ondernemer in het zonnetje die is
opgevallen vanwege het economisch en/of
maatschappelijk ondernemerschap. Het is dus
geen verkiezing van het beste bedrijf, het gaat
om een bedrijf dat het goed doet en het verdient om in het zonnetje te worden gezet
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Overasseltse familie met hondenkar.
Foto: archief Agrarisch museum

Agrarisch museum De Lage Hof
vol nieuwe plannen
In het Agrarisch museum, onderdeel van
Buurderij De Lage Hof in Overasselt, kan jong
en oud kennis maken met het leven op het platteland in vroeger tijden. De afgelopen maanden
is daar achter de schermen hard gewerkt aan
een nieuw museumplan. Met dit plan wil het
museum de professionaliteit van de organisatie
vergroten. Het museumplan was ook een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de nieuwe
Museumnorm, het kwaliteitskader voor geregistreerde musea in Nederland.

Verhalen over bijzondere objecten
De collectie van het Agrarisch museum is
gericht op de lokale agrarische historie tussen

pakweg 1850 en 1950 en omvat ongeveer
3000 objecten: huishoudelijke objecten, landbouwwerktuigen en gereedschappen voor
ambachtelijke beroepen. Bij al deze objecten
horen verhalen. Door meer verhalen naar buiten te brengen over bepaalde bijzondere ‘topstukken’, via social media, de eigen website en
de geschreven pers, wil het museum bereiken
dat de collectie meer bekendheid krijgt.

Trekpaard voor de armen
Neem bijvoorbeeld de hondenkar, waarvan het
museum een mooi exemplaar bezit. Deze karren getrokken door één of meerdere honden
waren eeuwenlang een normaal verschijnsel in

het straatbeeld. We kunnen het ons nu niet
meer voorstellen, maar de hondenkar was een
geliefd voertuig onder bakkers, slagers, postbezorgers, marskramers, zo’n beetje iedereen
die met zijn koop- of handelswaar de weg op
moest. Honden waren namelijk veel goedkoper
dan trekpaarden en ze aten gewoon met de pot
mee. Ze werden dan ook wel ‘trekpaarden voor
de armen’ genoemd. In 1911 trad de trekhondenwet in werking. Hierin werden bepalingen
opgenomen over o.a. de maximale treklast, het
minimale formaat van de honden en de minimumleeftijd van de bestuurder. Ook moesten
bezitters van een hondenkar een vergunning
aanvragen. De ergste misstanden werden zo
wel ondervangen, maar bij lange na niet alle en
sinds 1963 zijn hondenkarren verboden. Op de
foto zien we een Overasseltse familie met hondenkar. Dit is dezelfde kar als die in het museum staat. Ook bevindt zich een vergunning in de
collectie die in de jaren vijftig nog werd afgegeven voor de inzet van een kar met Duitse herdershond.

MuseumTV
Beter in beeld komt het Agrarisch museum ook
door deelname aan MuseumTV, een videoplatform met onder meer promotiefilms voor
musea. De opnames voor een mini-documentaire over het Agrarisch museum starten binnenkort en zullen vervolgens te zien zijn via
museumtv.nl

Kroonwerk Coehoorn
Op de Gelderse Maasoever in Nederasselt, met
de Brabantse vestingstad Grave aan de overkant, stond ooit een vestingwerk om Grave te
beschermen tegen vijandige legers. Het machtige kroonwerk werd rond 1700 gebouwd door
vestingbouwer Menno van Coehoorn. Van het
vestingwerk is weinig overgebleven.
Magazijnen, kruithuizen en kwartieren zijn met
de grond gelijkgemaakt, maar onder de grond
zijn de muurwerken nog in goede staat. De contouren van het kroonwerk zijn gemarkeerd met
meidoornheggen. De geschiedenis van het
kroonwerk Coehoorn en zijn voorgangers komt
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in het boek ‘Kroonwerk Coehoorn’ uitgebreid
aan de orde. De elf hoofdstukken behandelen
o.m. de Tachtigjarige Oorlog, de strijd tegen de
Spanjaarden en Fransen, het Gelderse deel van
de circumvallatielinie van 1602 van Maurits,
vestingbouwer Menno van Coehoorn en het
Kroonwerk Coehoorn van 1700. De slothoofdstukken behandelen de teloorgang en toekomstplannen.
‘Kroonwerk Coehoorn’ (Jan Willemsen, Hans
Dingemanse & Harrie Joosten) Erfgoedreeks
deel 5, Erfgoedplatform Gemeente Heumen,
2020
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116 p. € 20,00. Te koop bij: The Read Shop,
winkelcentrum Malden, Lucy van Langen,
Drogisterij en Kadoshop Overasselt .
Of via: www.erfgoedheumen.nl/bestel.php

Duurzaamheidsplatform Heumen

Tekst: Elly Brinkman

Uw tuin ervaren als een bijzondere
belevenis? Ja dat kan!
Bijen in uw tuin zijn zó cruciaal voor onze voedselvoorziening
Een paar weken geleden bereikte mij de vraag
om het volgende bericht te lezen en een petitie
te ondertekenen. “Binnenkort stemmen de
EU-lidstaten over een nieuwe richtlijn voor de
bescherming van bijen. Het zogeheten bijenrichtsnoer toetst welke pesticiden op de markt
mogen komen. Het huidige richtsnoer van de
Europese voedsel-veiligheids-autoriteit uit 2013
gaat uit van maximaal zeven procent bijensterfte. Maar dankzij een keiharde lobby van de (pesticiden-producerende) chemiereuzen dreigen
lidstaten nu in te stemmen met een desastreus
sterftepercentage van 20 procent ”.
Ik ondertekende de petitie, plaatste het bericht
ook in ‘Het Gemeente Nieuws’ en wacht nu af
wat er in Brussel gebeurt.
Al denkende aan mijn tuin deze zomer die wat
aan de droge kant was, maar waar de planten
en bloemen het toch goed deden, zag ik bijen op
het kattenkruid, de thijmplanten, de passiebloem. Ze zijn er nog wel!
En wij kunnen er voor zorgen dat ze blijven en
zich weer sterk vermeerderen. Dit geldt natuurlijk ook voor alle flora en fauna in onze leefom
geving. Dat we geen pesticiden meer moeten

gebruiken wordt steeds duidelijker voor iedereen.
Via de krant en het tv-nieuws werd ons duidelijk
gemaakt dat veel mensen in deze vreemde
Corona-tijd meer aandacht aan hun tuin zijn
gaan besteden. Meer thuis zijn, betekent meer
tijd voor de tuin, maar ook meer behoefte hebben aan een prettige tuin. Van onderhoudsarm
naar een tuin waar wat te beleven valt.
Graag neem ik u mee naar wat eigen tuin
belevingen dit voorjaar en deze zomer. Ik geniet
altijd van de tuin maar dit jaar meer en bewuster. Met minder andere dingen omhanden was
er meer tijd om rustig in de tuin bezig te zijn, te
kijken en te ervaren. De vele soorten vogels, hun
paring- en nestelgedrag, het zien uitvliegen van
de mezen, het badderen in de waterbakjes, wat
een genot! Meestal ben ik in de hoogzomertijd
veel binnen maar nu was het advies, vooral met
bezoek, om op afstand buiten te zitten. De bloemen in potten bewaarden de afstand tussen de
tuinstoelen. Het stenen terrasje was vaak te
warm maar onder de `parasol` moerbeiboom
op het grasveld was het goed toeven. Het minivijvertje, de in de grond gegraven cementbak,

met dotterplant en twee goudvisjes gaf koelte
en kijkplezier.
Met een ruime achtertuin waar ook wat bomen
en struiken staan viel er dit jaar voor mij extra
veel te genieten, waar ik dan ook zeer dankbaar
voor ben.
In de hoop dat er voor iedereen met daarvoor
beschikbare grote of kleine ruimte mogelijkheden worden gezien om ook belevenissen te realiseren die voor u, en allen die u bezoeken en
voor vogels, bijen, vlinders, insecten, kruipers,
groeiers en bloeiers van belang zijn. Als we allemaal meedoen zorgen we samen voor de
natuur die van ons allen is.

Voor informatie en ideeën:
www.bijenstichting.nl
www.milieucentraal.nl/bijen/tuin
www.bijenclub.com
www.vlinderstichting.nl

Duurzaamheidsplatform:
mieke.berg@planet.nl
ellybrinkman@planet.nl
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Goed bezig

Tekst: Remi van Bergen

Van IT-carrière naar
piepverse boer

vertellen over bijvoorbeeld dat blikje tomatensoep dat 35.000 km onderweg is voordat het
de winkelschappen bereikt. Volgens mij kan dat
ook anders. En echt van de tuin, op uw bord!”

Enthousiaste gemeenschap
Van iets wat je met passie en enthousiasme doet, ook nog je beroep kunnen
maken, dat wil toch iedereen. Voor Sam Emons (32) kwam dit uit. Na een carrière
als verkoper in de IT vond hij het tijd voor iets anders. Sam is nu eigenaar van
‘Gelukkige Groentes’. Topic sprak met hem.
Ondanks dat Sam een droomcarrière leek op te
bouwen veranderde er iets toen hij in 2017 een
tijdje overspannen thuis kwam te zitten. “Daarna
werd het lastig om het snelle leven weer op te
pikken, ik miste zingeving in mijn werk. Ik begon
andere opties te verkennen door een cursus
sociaal ondernemerschap en een permaculture
design course te volgen. Na een wereldreis
samen met mijn vriendin Elske in 2019 was ik
vastberaden een switch te maken.”

De start
Hij vervolgt: “In 2020 ben ik begonnen om het
vak te leren door gewoon te doen. Dit seizoen
ben ik vanaf een kleine tuin in Malden bij
Kiemkracht64 voor 25 vaste klanten een gevarieerd aanbod van groentes gaan telen om het
vak te leren en mijn onderneming verder vorm
te gaan geven. Omdat ik het leuk vind en mijn

klanten tevreden zijn is het tijd voor een volgende stap.”

Zelfoogsttuin
“Ik ga dan meer dan 50 smaakvolle, gezonde en
verse groentes telen voor een vaste gemeenschap van klanten. De bedoeling is dat klanten
wekelijks hun groentes vers mogen oogsten.
Door voedselproductie in een gemeenschap te
organiseren wordt het veel makkelijker om dit
op een duurzame wijze te doen. Met de gemeenschap deel ik namelijk de risico’s op misoogsten, maar zeker ook overvloed. Hierdoor ben ik
niet afhankelijk van pesticiden en kan ik met de
natuur meewerken. Naast het feit dat in de tuin
heerlijke groentes groeien leveren we op die
manier dus ook een bijdrage aan een duurzame
en lokale voedselproductie. Mensen voorlichting geven en bewust maken over groenten,

“Dit concept heb ik in deze omgeving via sociale
media bekendheid gegeven en daar is heel
enthousiast op gereageerd. Meer dan 300 mensen zouden volgend jaar al Gelukkige Groentes
willen komen oogsten. Vanwege de grote interesse kan ik het werk ook niet meer alleen aan en
heb daarom dus ook een compagnon gevonden.
Dat is Maarten Mulders (32) hij brengt drie jaar
ervaring in de ecologische groenten en kruiden
teelt met zich mee. Ook is de huidige tuin van
1000m2 veel te klein. Gelukkig kunnen we melden dat we een nieuwe tuin hebben gevonden.
Aan de Hatertseweg in Malden, tegenover nummer 36! Daar hebben we met Gelukkige
Groentes 1 hectare grond tot onze beschikking!”

Goed nieuws!
Op dit moment ben ik op zoek naar mensen die
onderdeel willen zijn van Gelukkige Groentes.
Wil jij volgend jaar zelf je Gelukkige Groentes
oogsten meld je dan bij mij aan. Wil je meer
weten? Neem contact met me op of kom eens
langs, tel/whatsapp: 06-46873194
www.gelukkigegroentes.nl

Sam Emons met gelukkige groentes
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De Heemtuin

Tekst: Loes van der Meij Foto’s Emmy Meijers

Molshopen

Grondverzet in de
heemtuin
De Heemtuin Malden ligt aan de voet van een lang geleden door ijs opgestuwde
wal van aarde. Sindsdien hebben wind en regen het landschap verder reliëf gegeven. Maar ook dieren helpen mee met het grondverzet, al is dat niet altijd zo
opvallend als het werk van een mol.
Deze holbewoner bij uitstek is zo aangepast,
dat hij vrijwel blind is. Onder de grond is het
donker, daar zijn reuk- en tastzin veel belangrijker. Waar de mol zich verplaatst moet hij aarde
kwijt. Aarde uit een gangenstelsel en nestholen
werkt hij omhoog tot de bekende molshopen. Bij
ondiepere verplaatsingen, bijvoorbeeld als een
mannetje op zoek is naar een vrouwtje, ontstaat een miniatuurdijkje in het landschap. De
mol jaagt daarbeneden op zijn voedsel: de
regenworm.

De gevolgen van het gegraaf van regenwormen
zijn veel minder zichtbaar, maar alle wormen
met elkaar hebben een enorme invloed op de
samenstelling van de bodem en daarmee op
wat er bovengronds gebeurt. Ze maken voedingsstoffen vrij, leggen plantenzaden bloot en
beïnvloeden zo de biodiversiteit. Door regenwormen verwerkte aarde wordt uitgepoept tot

een soort miniatuur tagliatelle die je vooral bij
regenachtig weer kunt zien liggen. In droge tijden zitten de wormen veel dieper.
In het bos van de heemtuin zijn vaak ovale, iets
verdiepte en kaalgekrabde plekjes te zien tussen het afgevallen blad, daar hebben reeën een
slaapplaats (leger) voor die nacht gemaakt. Net
als hazen hebben zij geen vaste verblijfplaats.
Veel dieren maken een verblijfshol om te
wonen, jongen groot te brengen of voedsel op
te slaan. Elk dier graaft op zijn eigen manier. Een
berg zand voor de ingang van een hol kan duiden op een das of een vos. Omdat een das het
zand opzij achterwaarts duwt en een vos van
boven naar beneden is een dasseningang breder dan hoog, een vossendeur is hoger dan
breed. Dassen leven in familieverband in een
burcht. In de heemtuin komen ze alleen als
voorbijganger voor, als een jong mannetje de
familie verlaat en een eigen territorium gaat
zoeken.

Mestkevers op verse paardenmest

Hol van een bosmuis, een mini dassenhol

Miniatuur tagliatelle

Het groene mannetje zandhagedis

Natuurparel met een grote
biodiversiteit
Vossen verraden hun aanwezigheid vaak door
kenmerkende drollen met etensresten zoals
keverschildjes, pitten of muizenhaar. het zijn
alleseters. Dol op mest zijn mestkevers, maar
uitsluitend mest van planteneters, zeg maar
voorverteerde planten. Bij paardenmest, schapen- of konijnenkeutels graaft de mestkever
een gang naar beneden met zijgangetjes. In
elke zijgang brengt zij wat mest en legt er een ei
op. Wat je ziet is een minimolshoopje met opzij
een gaatje.
Een minidassenhol, een gaatje met een stortbergje zand ervoor, wordt gemaakt door een
bosmuis, een gaatje zonder stortbergje door
een rosse woelmuis.
In de dierenwereld leven ook doodgravers.
Deze kevers graven de grond onder een lijkje
weg. Dat zakt daardoor steeds dieper tot het
onvindbaar wordt voor andere aaseters. De
doodgraver legt er eieren in waarna de larven
een groeizaam maal hebben.
In de heemtuin leven nog veel meer dieren,
soms gebruik makend van oude konijnen- of
muizenholen: wezels, zandhagedissen, zandloopkevers, graafbijtjes, wespen… kortom een
natuurparel met een grote biodiversiteit. Kom
spoorzoeken in de heemtuin.

www.heemtuinmalden.nl
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Inspiratie & visie

Het scheppingsverhaal van de
Omaha-indianen
In het begin bestonden alle dingen in de geest
van de god Wakonda. Alle levende wezens,
zoals mensen, waren geestwezens en ze zweefden in een uitgestrekte ruimte tussen de sterren en de aarde. Deze wezens zochten een plek
waar ze hun lichamelijke gestalte konden aannemen. Ze stegen op naar de zon, maar die was
niet geschikt als verblijfplaats. Ze stegen op
naar de maan, maar die bood ook geen goede
plek om te wonen. Toen daalden ze af naar de
aarde en zagen dat die helemaal met water

was bedekt. De geestwezens vlogen naar het
Noorden. Oosten. Zuiden en Westen, maar
vonden geen droog stuk land. Ze waren heel
bedroefd, omdat de aarde hen juist geschikt
leek om te wonen. Toen verrees er midden uit
de watervlakte een gigantische rots. Er kwamen vlammen uit en het water steeg als wolken
op in de lucht. Er kwam vast en droog land
tevoorschijn en er groeiden grassen en bomen.
Toen daalden alle geestwezens af en ze werden
op de aarde tot vlees en bloed. Ze voedden zich
met de graszaden en vruchten van de bomen
en het land beefde door de uitingen van vreugde en dankbaarheid tegenover Wakonda, de
schepper van alle dingen.

Dom, dommer,
domst
Worden we dommer? Vanaf het moment dat
de eerste mens op aarde verscheen werden de
menselijke hersenen steeds groter. Uit onderzoek van de Universiteit van Wisconsin blijkt nu
dat onze hersenen de laatste 20.000 jaar aanzienlijk zijn gekrompen. Deze krimping van de
hersenen zie je overal op aarde, ongeacht
geslacht of ras. Het hersenvolume dat de laatste 20.000 jaar verloren is gegaan is zo groot
als een tennisbal (150 kubieke cm). Als die
krimp doorzet dan komen we ooit weer in de
buurt van de breinomvang van de Homo
Erectus die zo’n 500.000 jaar geleden leefde.
Sommige wetenschappers beweren dat onze
hersenen weliswaar kleiner zijn geworden,
maar mogelijk ook efficiënter. Andere zijn van
mening dat de mens in zijn evolutie inderdaad
steeds dommer aan het worden is. Iets om
over na te denken!

Het raadsel van
de Sfinx
De sfinx werd in het Oude Egypte gebruikt als
wachter. Er is ook een sfinx in de Griekse mythologie. Die stond op een rots bij de stadspoort
van Thebe. Deze sfinx gaf alle voorbijgangers
raadsels op en als ze het goede antwoord niet
wisten, werden ze gewurgd. Oedipus wil dat
raadsel weleens oplossen. De sfinx geeft hem
het volgende raadsel op: “Welk dier loopt ‘s ochtends op vier benen, ‘s middags op twee benen
en ‘s avonds op drie?” Oedipus weet het antwoord: “De mens. Als baby kruipt een mens op
handen en voeten, als volwassene loopt hij op
twee benen en als bejaarde loopt de mens met
een stok als derde been.” Nadat Oedipus haar
raadsel had opgelost, stortte de sfinx zich te
pletter op de klippen en zo werd Thebe bevrijd
van dat monster. Oedipus wordt koning van
Thebe en krijgt de weduwe Iocaste als vrouw.
Later blijkt dat zijn eigen moeder te zijn. De
term Oedipus-complex is afgeleid van deze
moederliefde.
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Het is de tegenwind, die de vlieger
doet stijgen.
Chinees gezegde

WINTER 2020

Vrijwilligerswerk in uitvoering

WeHelpen.nl: voor
hulp van dichtbij
Iedereen heeft weleens hulp nodig. Voor kleine klussen, een luisterend oor, het
uitlaten van de hond of onderhoud aan de tuin. De meeste mensen vinden deze
hulp bij familie. Maar niet iedereen heeft behulpzame familie in de buurt. Waar
kun je dan hulp vinden? Gelukkig zijn er veel behulpzame mensen. Het blijkt zelfs
dat er meer mensen zijn die hulp willen aanbieden dan die hulp vragen. Als deze
twee groepen elkaar kunnen vinden dan levert dat veel moois op. De site
WeHelpen.nl biedt die mogelijkheid.

Het liefst hulp van dichtbij, maar
hoe vind ik dat?
Hulp vragen kan moeilijk zijn. En corona maakt
het er niet makkelijker op. De website
WeHelpen.nl helpt je om hulp te vinden bij jou in
de buurt. Op dit platform kunnen buurt- of
dorpsbewoners elkaar hulp aanbieden of om
hulp vragen. Je kan er een oproep plaatsen met
een hulpvraag. Of je kan reageren op iemand
die hulp aanbiedt. Door te zoeken in je eigen
dorp kom je uit bij jouw lokale aanbod.
Dagelijkse boodschappen aan huis

Hulp aanbieden helpt enorm

Veel vraag naar klussers

Hulp vragen blijkt lastig. Wat zien we in de praktijk? Gebruik maken van een concreet hulpaanbod is een stuk makkelijker. Meer hulpaanbod
helpt de hulpvragers enorm. Je hulp aanbieden
op WeHelpen.nl is dus erg waardevol!

Veel vraag naar klussers
en tuiniers.

snoeien of een kapotte deurklink repareren. De
een draait er zijn hand niet voor om terwijl een
ander er enorm mee geholpen is. Ben jij handig
of heb je groene vingers? Bied je hulp aan op
wehelpen.nl.

Voor wie?

Boodschappen doen, sociaal contact, voor
iemand koken: alle hulp is welkom! Wel is er
extra veel vraag naar klussers en tuiniers. Denk
aan karweitjes als een lamp ophangen, de heg

Iedereen die anderen zonder vergoeding wil helpen. En iedereen die ergens hulp bij nodig heeft.
Ook kunnen bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties deze hulpmiddelen
gebruiken.
Volg bij het geven en ontvangen van hulp altijd
de coronamaatregelen op. De actuele maatregelen zijn te vinden via www.rivm.nl

Meer weten?
www.wehelpen.nl
Mail naar servicedesk@wehelpen.nl
Vrijwilligerssteunpunt Heumen:
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/
heumen/coronahulp

Maatje of vrij
williger worden?
Trudy’s ervaring met
WeHelpen
Trudy uit Malden wilde graag ‘iets’ voor anderen doen. Daarom heeft ze op WeHelpen.nl
haar hulp aangeboden. Hierdoor zijn er verschillende hulpvragen op haar pad gekomen.
Trudy vertelt dat ze een keer per week maaltijden rondbrengt voor Malderburch. Ook is ze
taalmaatje geworden van een jonge vrouw die

vanuit het buitenland in Malden is komen
wonen. Voor een andere jonge vrouw met kind
haalt ze regelmatig boodschappen. Het levert
Trudy prettige contacten op. “Het is een verrijking, ik leer veel over andere culturen. Het voelt
goed om anderen die het moeilijk hebben te
helpen”. De website gebruiken was voor haar
even wennen maar het bleek makkelijker dan ze
dacht. “Ik raad het iedereen aan om een hulp
aanbod te plaatsen!”.

Vacatures & meer:
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen
Of neem contact op via:
024 358 83 00 (via receptie
gemeentehuis)
vrijwilligerswerk@heumen.nl
Het vrijwilligerssteunpunt zit in het
gemeentehuis van Malden

f Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen
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Vanaf €75,- uw visitekaartje op het Groen & Goed Prikbord! Reserveren (024) 388 1179
Food & Health

Dierenartsen praktijk

Dierenartsen
Jolanda Senders & Ester Bokelaar
Ambachtsweg 13
6581 AX Malden
024-358 41 07
www.dapmaldenmook.nl
Spreekuur op afspraak

Kleinschalig en betrokken
www.foodhealth.nl
info@foodhealth.nl
06 411 624 24 / 06 151 040 80

Kinder Coaching

Gezond afvallen
Goede begeleiding
Gericht trainen in een
warmte cabine

Notaris

Rijksweg 66
Postbus 95
6580 AB Malden

mr. R.H. van Eldik
mr. R.W. van Eldik
NOTARIS

Schoonheidssalon

Zorghulpmiddelen

Het hele Topic team
wenst u een gelukkig
en gezond 2021!
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Telefoon: 024 3666010
Fax:
024 3587632
info@eldiknotaris.nl
www.eldiknotaris.nl

