
HEJS NEJS

Jaarg
an

g
 1

 N
u

m
m

er 5

Kijk vanaf nu op: 

www.tramhalteheijen.nl

Interview dorpsbewoner
Burgemeester Marlies de Loo 

Hèjje natuurlijk mojjer
Paddenstoelen, de Vliegenzwam 

Prikbord
Aankomst Sinterklaas



3

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’ en wordt financieel onder-
steund door de gemeente Gennep 
en met een bijdrage uit het Fonds 
Maatschappelijkke betrokkenheid 
2010 van de Rabobank.

Hèjs Nèjs wordt tevens gespon-
sord door onze adverteerders.

Het maandblad is een informatie- 
bron voor alle bewoners en be-
drijven van Heijen. Het wordt 
huis-aan-huis verspreid. Zij die 
een ‘nee-nee-sticker’ bij hun 
brievenbus hebben geplakt kun-
nen bij de Troefmarkt zo lang de 
voorraad strekt een exemplaar 
ophalen.

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst 
Gonda van den Heuvel 
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738 

Fotografie:
Harrie Janssen

Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen

Oplage:
800 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van 
bijdragen in de vorm van tekst, 
foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van 
de maand.

INTRODUCTIE

De foto op de cover van burgemeester Marlies de Loo verwijst naar het inter-

view met haar verderop in deze HN. Het accent ligt hierbij eens niet op haar 

politieke activiteiten.  In Heisa ziet u een nieuw ontwerp van kerk en pastorie, 

in kleur. De pagina Van alles wat is veranderd in een prikbord. De oproep voor 

vraag en aanbod heeft al geleid tot enkele reacties. Dat is mooi. Zo wordt ons 

blad steeds interactiever.

Voor het Kerstnummer zijn wij op zoek naar bijzondere kerstverhalen. Heeft 

u in de Kerstsfeer iets bijzonders meegemaakt en wilt u dat met de lezers 

delen, dan houden wij ons aanbevolen! Graag aanleveren vóór 20 november 

aanstaande. Tot slot wenst de redactie weer veel kijk- en leesplezier.
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Bijzondere dagen
Elke dag is bijzon-

der, maar je moet de 

dag dan wel plukken. 

Carpe diem, zeggen 

sommigen.  

Pas geleden was het de derde dinsdag in septem-

ber: dit keer was het slechts een schijnvertoning, 

een verplicht nummer. In de toekomst moet het 

allemaal beter worden, als we de beoogde nieuwe 

politieke machthebbers mogen geloven. Het zal 

allemaal nog moeten blijken. 

Als we het toch over politiek hebben maar dan 

op plaatselijk niveau: 24 november wordt ook een 

bijzondere dag en eigenlijk ook weer niet. Ik zie 

wel een vergelijking met de landelijke politiek. Het 

huidige kabinet maakt plaats voor het nieuwe; in 

het Gennepse zal na de samenvoeging met Bergen 

en eventueel Mook & Middelaar, de nieuwe raad 

weer plaats moeten maken voor de raad van de  

grote Noord-Limburgse gemeente Maasduinen (of 

wordt het een andere fraaie naam?). Er komt dus 

nog een bijzondere dag. Het geluk kan niet op!

Bijzondere dagen zijn ook zeer persoonlijk: de 

één vindt Kerstmis geweldig, voor de ander mag 

de Kersttijd weer snel voorbij zijn. Verjaardagen 

kunnen bijzonder zijn, maar dat hangt weer af 

van het behaalde aantal jaren. Zestien, achttien en 

eenentwintig hebben een extra betekenis omdat 

ze het entreebewijs zijn voor nieuwe mogelijk-

heden. Voor ons dorpsblad is 19 mei bijzonder, 

omdat toen de presentatie plaatsvond. Verder 

zijn er de maandelijkse deadlines voor de redac-

tie, maar het mooiste is als er weer een vers Hèjs 

Nèjs het licht ziet en de vrijwilligers het eind van 

de maand huis aan huis bezorgen. 

Tot slot nog een tip voor een dip: probeer elke 

dag een moment te kiezen dat het behouden 

waard is.  Het is de kunst daarvoor open te staan 

en dus niet te blijven hangen in de sores van elke 

dag.  Als je per dag een aardig moment meemaakt 

en dat ook beseft, ben je al een heel eind op de 

goede weg.

Collecte Prinses Beatrix Fonds

In week 37 heeft ook in Heijen de landelijk georganiseerde 

collecte voor spierziekten plaatsgevonden. Ondanks het 

feit dat in dezelfde week fanfare EMM haar donateursaktie 

hield en hier en daar ook nog “Grote Clubaktie” loten wer-

den verkocht, hebben de collectanten toch nog het mooie  

bedrag van € 669,25 opgehaald. Namens het Prinses Beatrix 

Fonds: alle gulle gevers en collectanten hartelijk bedankt

Riet Gerrits; coördinator voor Heijen.

Geslaagd frühschoppenconcert 

Die Original Maastaler

Het frühschoppenconcert van Die Original Maastaler op 5 

september in Heijen kan als zeer geslaagd worden beschouwd. 

Een volle zaal, goede muziek en een heel gezellige sfeer zorg-

den hiervoor. Ook gingen verschillende aanwezigen met een 

leuke attentie huiswaarts omdat er een prijs was gevallen op 

hun steunkaart die ze het afgelopen jaar, of die middag hadden 

gekocht. Toch ging niet alles weg. Die Original Maastaler vraagt 

dan ook de mensen die een van de nummers 2 – 6 – 7 – 95 –  

130 – 131 – 138 – 167 of 221 hebben zich te melden bij een 

van de leden of bij het secretariaat, zodat ze alsnog de prijs 

mee naar huis kunnen nemen. Langs deze weg wil Die Original 

Maastaler iedereen bedanken die haar het afgelopen jaar op 

welke wijze dan ook heeft gesteund.

Uitwisselingsconcert en huldiging  

jubilarissen fanfare EMM

Op zaterdag 6 november zet fanfare Eendracht Maakt 

Macht haar beste beentje voor om haar fans een leuke  

muzikale avond te bezorgen. Samen met fanfare Nooit  

Gedacht uit Wellerlooi en fanfare Sint Aldegondis uit  

Maasbree zorgt zij voor een afwisselende avond vol blaas-

muziek. Tijdens deze avond zullen ook de jubilarissen in 

het zonnetje worden gezet. Gerrit Stoffele, Ger Schouten,  

Antoinette Kerkhoff- van de Loo en Martien Kremers zijn 

samen al 165 jaar lid van onze vereniging. Na het optreden 

van de fanfares is er gelegenheid om de jubilarissen te feli-

citeren en om onder het genot van een drankje na te bor-

relen over vroeger en bewezen diensten. De avond begint 

om 20.00uur in D’n Toomp en de entree is gratis. 
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Samen muziek maken! Dat is het 

doel van het jeugdorkestenfesti-

val dat op zondag 7 november in  

Gemeenschapshuis D’n Toomp in 

Heijen plaatsvindt. De organisatie van 

dit festival is in handen van Kunsten-

centrum Meander in samenwerking 

met fanfare Eendracht Maakt Macht 

uit Heijen. Onder toeziend oog van 

de jury zullen deze dag verschillen-

de jeugdorkesten uit de regio zich 

om beurten van hun beste muzikale 

kant laten horen. De jury beoordeelt 

de orkesten op muzikaliteit, reper-

toirekeuze, orkestdiscipline en pre-

sentatie. Ook Opleidingsorkest Play  

Together van fanfare EMM gaat de 

uitdaging aan om de publieksprijs in 

de wacht te slepen. Opleidingsorkest  

Play Together is in 2007 opgericht 

en heeft ondertussen een reper-

toire opgebouwd waarmee zij 

meerdere keren per jaar optreedt, 

van een koffieconcert in Heijen of  

Gennep tot een uitwisselingsconcert 

in Duitsland. Aan het Festival doen 

diverse Jeugdorkesten uit de hele 

regio mee. Het jeugdorkestenfesti-

val begint om 09.30 uur en duurt 

tot ongeveer 17.00 uur. 

De jeugdorkesten die spelen:

Voor de middag: Bergen, Boxmeer,  

Ottersum/venzederheide, Overloon,  

Oploo.

Na de middag: Heijen, Afferden,  

Vortum-Mullem, Sambeek.

Muzikaalspektakel in Heijen op zondag 7 november

De KBO behartigt de belangen van “ons 

ouderen”. In deze tijd van grote verande-

ringen en bezuinigingen is het belangrijk 

gesteund te worden door een op oude-

ren gerichte organisatie. De KBO werkt 

plaatselijk, maar is ook landelijk politiek 

actief wanneer het om ouderenbeleid 

gaat zoals: Wonen, Leven en Welzijn.  

Ook is de KBO ouderen van dienst bij 

belastingzaken en juridische kwesties.  

Moet uw rijbewijs verlengd worden? 

Keuring door een arts is mogelijk te-

gen een gereduceerd tarief. Tevens is 

er een ouderenadviseur die u graag 

van dienst is. 

Gezellige evenementen worden geor-

ganiseerd zoals: Matinee voor Senioren 

met de kermis en carnaval... er is een 

kerstviering en bedevaart... We organi-

seren fietstochten... jaarlijks een busreis 

met dagprogramma, enz. Ook met de 

mindervaliden gaan we op stap en creë-

ren we een aangepast reisje. Iedere don-

derdag is er een Inloop-SOOS bij D’n 

Toomp: bijpraten onder het genot van 

een drankje, kaartje leggen of koersbal-

len. Van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Ook wordt er gebiljart, is er gym en yoga 

en voor de echte liefhebbers is er ook 

nog kienen en kegelen. 

Onze club bestaat uit: “Jongere ouderen, 

Ouderen en Hoogbejaarde ouderen. 

Ons oudste nog zeer actief lid is bij het 

verschijnen van  deze Hèjs Nèjs 102 jaar 

jong en woont nog zelfstandig.  Ja beste 

mensen, als lid van de KBO gaat u met 

de tijd mee en blijft u jong van hart. 

Dit jaar hebben we er al 31 nieuwe le-

den bijgekregen. Sluit u ook bij ons aan? 

Vanaf 55 jaar bent u van harte welkom 

als lid. Uw lidmaatschap waarderen we 

zeer. Kom daarom onze club versterken! 

Bent u nog geen lid van de KBO, meld 

u dan aan want tot 31 december 2010 

biedt de KBO U een gratis lidmaatschap 

van onze vereniging aan. 

Een telefoontje naar secretaris Cees Klein, 

tel. 513530 en Cees regelt het verder.

Vriendelijke groet, 

Bestuur KBO Heijen.

Karel, Theo, Cees, Jacq, Gonnie, Annie, Carla.

Nieuws van K.B.O.

Waarom lid worden van de KBO....”de Ouderenvriendenclub”

De elfde van de elfde 
komt er weer aan!
De datum van 11 november nadert alweer 

met rasse schreden. Dat betekent dat het 

bloed bij de liefhebbers van de carnaval 

weer wat sneller gaat stromen. Dat is bij 

carnavalsvereniging “De Wortelpin” niet 

anders. Traditioneel starten we het sei-

zoen met het gezamenlijk openingsbal. 

Dit jaar zijn we daarvoor te gast in Mils-

beek. De eerste “eigen” activiteiten zijn 

de zittingsavonden. Deze avonden vin-

den plaats op vrijdag 10 december en  

zaterdag 11 decenber in zaal Schut-

tershof. Noteert u deze data alvast in 

uw agenda. In de volgende uitgave van  

Hèjs Nèjs en in andere media leest u bin-

nenkort meer over onze zittingsavonden.

P.S. Als u toch data aan het noteren bent: 

In de agenda van 2011 kunt u invullen bij 

zaterdag 22 januari: Prinsenbal.
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Steun in de rug van 
Fonds Maatschappelijke

Betrokkenheid Rabobank

Hans Boekholt had de taak op zich ge-

nomen om Hèjs Nèjs te presenteren. 

In een humoristisch  betoog beet hij 

het spits af. Verlucht met een power-

point presentatie met voorbeelden 

van de fraaie uitgaven van het blad en 

met een groot tentoongestelde weer-

gave van gedrukte frontpagina’s  van 

Hèjs Nèjs, onderstreepte Hans dat 

deze pasgeborene echt wel een extra 

zakcentje nodig had om te groeien. Hij 

gaf ook op een heldere wijze het be-

lang van het blad voor het dorp aan: 

een blad, inclusief het kerkblad Heisa, 

voor alle Heijenaren.

De diverse genomineerden hadden 

zo veel mogelijk stemgerechtigde 

medeleden opgetrommeld. Deze 

konden 6 punten verdelen over de 

5 genomineerden. Na telling van de 

punten kon SPES € 1500 in ontvangst 

nemen, Hèjs Nèjs kreeg € 2000 toe-

bedeeld, de Lokale Omroep € 2500, 

De Vense Boys, € 3000. Aan De Zon-

nebloem werd het hoogste bedrag,  

€ 3.500, toegekend. Hèjs Nèjs: pro-

ficiat met dit flinke bedrag wat kan 

worden toegevoegd aan het budget 

van het dorpsblad! Het is immers van 

ons aller belang om dit fraaie en kwa-

litatief hoogwaardige blad ook in de 

toekomst in de vele brievenbussen 

te laten glijden. Hans en redactie van 

Hèjs Nèjs bedankt voor jullie grote 

inzet en complimenten voor ons ge-

weldige dorpsblad!

Op  maandag 4 oktober trok de voltallige redactie van Hèjs Nèjs naar Heijderbos om tijdens de jaarlijkse 

afdelingsvergadering  van de Rabobank een duit uit het zakje te halen. Er waren 5 genomineerden die een 

bijdrage tegemoet konden zien: Hèjje Mojjer voor het Heijense dorpsblad, De Vense Boys voor de aanschaf 

van een nieuwe pomp voor de velden, de Zonnebloem afdeling Gennep voor het 40-jarig bestaansfeest, korf-

bal-vereninging SPES Milsbeek voor een opleidingsprogramma voor scheidsrechters en de Lokale Omroep  

Gennep voor een bijdrage om van analoog over te schakelen op digitaal.

Algemene Ledenvergadering 

“Hèjje Mojjer” 

Vrijdag 26-11-2010, 

zaal Schuttershof, 

aanvang: 19.30 u.   

Agenda

1. Opening/mededelingen

2. Voortgang en financieel 

    overzicht projectgroepen

    a. Heisa 

    b. Hejs Nejs 

    c. Website

    d. ROC/Brem

    e. Ommetjes

3. Activiteiten bestuur 

...korte pauze...

4. Financieel verslag en begroting 

5. Bestuursverkiezing

6. Wijze van innen contributie

7. Toekomstplannen

8. Rondvraag 

9. Sluiting.
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Wie in een dorp wil wonen en 

de voorzieningen wil behouden 

moet daar wel wat voor over 

hebben. Deze keer in Hèjs Nèjs 

in de picture Jos en Brigitte Te 

Wierik van de Troefmarkt en 

hun Team. Jos te Wierik (52) 

had eerst nog wat bedenkingen 

toen wij hem vroegen samen 

met zijn vrouw Brigitte mee te 

werken aan een interview voor 

het Hèjs Nèjs. Hij hoeft niet 

zo nodig in de belangstelling te 

staan. Maar na enig nadenken 

stemde hij toch toe. En gelukkig 

maar, want we hadden een heel 

leuk gesprek met dit goedlachse 

echtpaar dat al bijna 20 jaar de 

Troefmarkt exploiteert.

Jos en Brigitte Te Wierik 

Troefmarkt
We treffen elkaar in de kantine van de 

winkel ver na sluitingstijd. Die sluitingstijd 

is alleen maar voor de klanten, Jos en 

Brigitte (49) moeten dan nog volop aan 

de slag om al het werk af te krijgen. Zij 

verzorgen namelijk voor wel vijftig woon-

groepen van Dichterbij alle boodschap-

pen. De lijsten worden doorgegeven en 

de bestellingen moeten allemaal stuk 

voor stuk worden klaargemaakt. Ten-

slotte rijden ze nog de hele regio rond 

om alle boodschappen af te geven. Deze 

enorme service is een uitkomst voor de 

medewerkers van de woongroepen. Zo 

blijft er meer tijd over voor de verzor-

ging van de bewoners. Jos en Brigitte zijn 

erg blij met deze klandizie, want zoals het 

overal in de kleinere dorpskernen gaat, de  

supermarkten aldaar hebben het moeilijk 

wegens de toenemende concurrentie 

van de grote winkelketens.

Verkering

Wij vragen Jos en Brigitte hoe ze elkaar 

hebben leren kennen. Meteen springt de 

lach in hun ogen bij de herinnering. Bri-

gitte was 17 jaar en solliciteerde bij Jos 

die werkte bij Centra (nu C1000) in de 

wijk Meijhorst in Nijmegen. Jos, toen 21 

én reeds verloofd, was op zijn zachtst 

gezegd onder de indruk van de verschij-

ning van Brigitte. Een lekker ding, zou je 

nu zeggen. Ook Brigitte voelde vlinders in 

de buik en vond de moed om Jos de weg 

te vragen na afloop van het gesprek. Jos 

reageerde daar in haar ogen een beetje 

kortaf op en ze werd boos. Wat een 

boer, dacht ze! 

Maar ja, ondanks dat en de grote verschil-

len in jeugdcultuur, zij was een “hashbal” 

en Jos een “soulbal” werd het toch een 

relatie. Al anderhalf jaar later trouwden 

ze en gingen ze in Nijmegen wonen. De 

oudste zoon Dennis (nu 27) is daar gebo-

ren. Jos kreeg van zijn werkgever C1000 

de kans om een ondernemersvakcursus 

te volgen die drie jaar duurde.  Daarnaast 

moest er ook gewoon fulltime in de win-

kel worden gewerkt. Intussen woonde 

het echtpaar in Ewijk waar de tweede 

zoon (Richie, nu 23) werd geboren.  

Brigitte werkte bij het Radboud zieken-

huis in de koffiecorner. De vakcursus 

werd succesvol afgerond en in 1991 

“Gemak, service en 
een persoonlijke 

benadering. 
Dat is de Troefmarkt.”
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kwam de Mikromarkt in Heijen vrij. De 

Mikromarkt was toen een onderdeel 

van C1000. Jos en Brigitte waagden de 

stap. Ze namen de winkel over en ver-

huisden een paar jaar later van Ewijk naar 

Boxmeer. Zoon Dennis woont daar nog 

steeds en heeft er een appartementje. 

Vier jaar geleden hadden ze het geluk 

dat ze hun huis in Boxmeer goed konden 

verkopen en verhuisden ze nog een keer. 

Nu naar een ruim huis met een grote 

tuin in het Bargapark in Bergen. 

Brigitte’s dieren

Behalve Jos en Brigitte woont er een 

groot aantal dieren in en rond hun huis. 

Vooral Brigitte is daar heel blij mee:  Ze 

hebben twee konijnen, twee tamme kip-

pen die iedere dag allebei braaf een eitje 

leggen, twee poezen Gomez en Buffy 

en Bacchus de labradorhond. Bovendien 

een vijver met vissen waarin tot hun gro-

te verbazing ineens een waterschildpad 

opdook. Ze noemen ‘m E.T. Verder bele-

ven ze veel plezier aan de vier “aanloop-

eekhoorns”. Jos: “we werken allebei heel 

veel uren per week, maar als we de win-

keldeur achter ons sluiten zijn we vrij en 

denken we er niet meer aan”. Ze houden 

van de rust en ze vinden het heerlijk om 

thuis te zijn. Ze koesteren hun vrije tijd 

die gevuld wordt met wandelen, lezen en 

hun familie. Het pand in het Bargapark 

bezit zelfs een heuse bar, waar al menige 

festiviteit heeft plaatsgevonden. Jos houdt 

erg van voetbal en zou best in Heijen wil-

len voetballen. Maar ja, dan wordt de vrije 

tijd nog schaarser. En Brigitte zou eigenlijk 

wat meer tijd willen besteden aan haar 

hobby schilderen.  We vragen hen hoe 

ze de intensieve samenwerking ervaren, 

tenslotte zijn ze 24 uur per dag bij elkaar. 

Maar dat vinden ze helemaal geen pro-

bleem. In de winkel hebben ze allebei 

hun eigen taak en proberen ze mekaar 

zo min mogelijk voor de voeten te lopen. 

En thuis is er geen winkel en genieten ze 

samen van hun vrije tijd.

Sociale functie

We praten nog even door over de so-

ciale functie van de winkel in het dorp. 

De Troefmarkt vormt een middelpunt 

in het dorp. Service en dienstverlening 

gaan  altijd veel verder dan alleen het 

verkopen van levensmiddelen. Je kunt bij 

de Troefmarkt ook terecht voor postza-

ken, het opnemen van geld, het brengen 

en halen van pakketjes en sinds kort zelfs 

voor het opladen van je OV chipkaart. 

De Troefmarkt is ook altijd handig als je 

als vereniging een poster wilt ophangen. 

Jos heeft er ruimte voor vrijgemaakt. Ze 

bieden service zodat de mensen niet 

het dorp uit hoeven. “Op een beperkte 

ruimte probeer je zo veel mogelijk din-

gen die mensen nodig hebben aan te 

bieden. Dat zijn niet altijd dingen waar je 

geld aan moet verdienen” aldus Jos. Jos en 

Brigitte zijn heel trots op hun team van 

wel tien medewerkers. Ze zeggen het 

ook hardop: we kunnen het niet alleen. 

Als je alleen al ziet wat voor sjouwwerk 

er verricht moet worden. Daar hebben 

die jonge jongens hard voor nodig. Ook 

zoon Richie, die een opleiding volgt als 

grafisch ontwerper in Eindhoven hoort 

bij dit team. Hun enige vrouwelijke me-

dewerkster Annemarie is voor hen een 

echte steun en toeverlaat. Jos en Brigitte 

voelen zich blij verrast dat ze zoveel men-

sen kennen in het dorp. Dat bleek eens 

te meer toen zij de poffertjeskraam tij-

dens het Heisafeest bemanden. Het viel 

hen echt op hoeveel bekende gezichten 

ze zagen. Ze hebben hun draai helemaal 

gevonden in Heijen en hopen het nog 

lang vol te kunnen houden. Dat heb-

ben ze niet zelf in de hand maar daarbij 

hebben ze wel de steun van Heijen zelf 

nodig. Hoe staat het omschreven op de 

website van de Troefmarkt? “Gemak, ser-

vice en een persoonlijke benadering. Dat 

is de Troefmarkt.” Heijen kan niet zonder. 

Laten we er zuinig op zijn. Maar zoals we 

boven aan dit verhaal al stelden: we moe-

ten er wat voor over hebben!

Volgende keer in Hèjs Nèjs een 

vraaggesprek met Frentz Edelsmid.



11SPELEN MET TAAL

Mooie zeden in Ede zei oom.

Mooi dit idioom. 

Baas, neem een racecar, neem een Saab.

Daar eiste hij z’n ei en zij het sieraad.

De pot op Ed

En er is ananas, Irene.

Er is daar nog onraad sire

Gewiekst rooft ‘n oma Montfoorts kei weg 

Koop ik ‘n ei dan nadien kip ook

Koos u de garage dus ook

Mooie zeeman nam Anna mee, zei oom

Te intens lezen ezels net niet

Van voor naar achter en weer terug…. 

Verzekeringskwesties

• edelstaalplaatslede 

• parterretrap 

• testset 

• meetsysteem 

• koortsmeetsysteemstrook 

• legovogel 

• kajak

• radar

• lepel

• madam

• redder

• serres

• rotor

•  Bij thuiskomst reed ik per ongeluk 

een verkeerde oprit in en ramde 

een boom die daar bij mij niet staat

•  De jongen was overal en nergens 

op straat: ik moest meerdere boch-

ten nemen voordat ik hem raakte

•  Bovendien heb ik voor mijn eerste 

en na mijn laatste ongeluk schade-

vrij gereden!

•  Na veertig jaar schadevrij te heb-

ben gereden viel ik achter het stuur 

in slaap

•  In eerste instantie heb ik tegen de 

politie gezegd dat ik niet gewond 

was, maar toen ik mijn hoed afzette, 

bemerkte ik de schedelbreuk

•  De getuigen van het ongeluk zijn 

tegen de achterkant van het formu-

lier geniet

•  Toen ik op de rem wilde trappen 

was deze er niet

•  Omdat de voetganger niet kon 

beslissen naar welke kant hij moest 

wegrennen, reed ik over hem heen

Van Putten werkte al 20 jaar op de administratie bij firma Jansen

en was het zat al dat gecijfer en balansen

Maar waarom verandert een schoenmaker niet eens van leest

hij was dan ook de  langste tijd boekhouder geweest

Iets totaal anders wilde hij gaan doen

Niets meer met getallen, cijfers of poen

Welk beroep bestaat er nog zonder sleur

Ah, ik weet het al ik wordt  jongleur

In dat vak geef ik mezelf een goede kans

Ben ja gewend te werken met evenwicht en balans

Dus ging hij bij het arbeidsbureau op bezoek

De ambtenaar aldaar wond erom geen doek

U bent te oud om op zo’n vacature te solliciteren

Het werken als jongleur heet niet voor niets jongleren

Iets anders - Frans Storms
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Een voorbeeld: in april kreeg  

Suzanne er een broertje bij. De komst 

van Jeroen bracht veel drukte met zich 

mee. Na een paar dagen komt oma 

met een plannetje. Volgens haar dreigt 

Suzanne wat verloren te lopen. Drie 

dagen zal Suzanne bij oma logeren. Als 

ze weer thuiskomt, vraagt papa wat  

Suzanne bij oma allemaal gedaan heeft. 

“Naar de kerk geweest”, zegt Suzanne. 

“En wat heb je daar gedaan?”. “Bid-

den…”, antwoordt Suzanne. En zonder 

enige vraag ploft ze op haar driejarige 

knietjes, sluit krampachtig haar ogen en 

perst haar twee vlakke handjes secuur 

op elkaar terwijl de vingertoppen bijna 

haar neusje raken. Oma voelt zich een 

beetje betrapt. “Nou, ik dacht… ze is 

al bijna vier jaar en ze heeft nog nooit 

gebeden, zover ik weet… jullie moe-

ten het natuurlijk zelf weten…, maar 

ik dacht: het kan nooit kwaad…” Ver-

der wordt er niets meer gezegd. De 

tijd erna is het lachen. Als er bezoek 

komt, zegt papa: “Suzanne hoe moet 

je bidden?” En telkens schiet Suzanne 

in de geleerde gebedshouding. Dit 

doet echter geen afbreuk aan de ernst 

waarmee Suzanne haar ritueel voltrekt.  

Het is duidelijk: Suzanne bidt!!

In dit verhaal herkennen zich waar-

schijnlijk twee generaties: grootouders 

proberen hun kleinkinderen binnen te 

voeren in een levensterrein dat voor 

hen van grote betekenis is. Een andere 

generatie lijkt soms niet overtuigd van 

het belang daarvan. De eeuwenoude 

en ononderbroken lijn van de overleve-

ring kent een (tijdelijk?) einde. Suzanne 

heeft ontegenzeglijk iets ervaren van 

de innerlijke kracht van het gebed. Zij 

heeft oma zo zien bidden. Zij kan het 

nu ook! Kinderen leren geloven en dus 

ook bidden door het na te doen. Aan 

de hand van de volwassenen worden 

ze meegenomen in het geloof en in het 

gebed. Ze begrijpen het niet allemaal. Je 

zou kunnen zeggen dat ze de buiten-

kant van het gebed (wat de woorden 

betekenen en waarover het precies 

gaat) nog niet begrijpen, maar de inten-

tie, het wezen, pakken ze vanzelf mee 

op. Geloven en bidden wordt allereerst 

geleerd door nadoen en meedoen met 

de volwassenen. Maar ligt daar niet het 

probleem? Bij onszelf? Zien wij het zit-

ten, dat bidden? (wordt vervolgd)

Pastoor H. Reijnen

HEISA

Over bidden

gesproken

H. Dionysius Heijen, Jaargang 29 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en 

Niersbode en OmroepGennep 

kabelkrant.

Bidden is een onderwerp waar-

over we niet gemakkelijk meer 

praten. Toch is het belangrijk dat 

we de essentie van het bidden 

niet vergeten. Het is een werk-

zame kracht op onze weg om 

meer mens te worden.
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Bezoek kerkhof en zegening urnenmuur

Aansluitend aan deze mis brengen we een bezoek aan het kerkhof. Hier wor-

den dan ook de nieuwe urnenmuur en het monument voor het ongedoopte 

kind gezegend. Voor een mooie foto van de muur en het beeldje zie de vorige 

editie van het Hèjs Nèjs.

HEISA

Vieringen in de maand november 2010

Zaterdag 06 nov. 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang

Zondag 07 nov. 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 13 nov. 18.00 uur  Familie-Eucharistieviering voor Sint Maarten met het schoolkoor  

m.m.v. het Gilde, om 17.30 uur wordt het verhaal van Sint Maarten 

  verteld en uitgebeeld op het plein voor de kerk.

Zondag 14 nov. 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 20 nov. 19.00 uur Gebedsdienst met het Gezinskoor 

Zondag 21 nov. 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 27 nov. 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang

Zondag 28 nov. 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Logo Heisa

In de eerste edities van het Hèjs Nèjs 

is het oude logo van de Heisa gebruikt. 

In de tussentijd is een modern logo 

ontworpen, passend bij de eigentijdse 

uitstraling. In overleg met het kerkbe-

stuur is gekozen voor het logo dat u 

op de vorige pagina ziet. We hopen 

dit mooie logo nog lang te gebruiken 

als kenmerk van de Heisa.

Allerzielen

Op zaterdag 30 oktober om 19.00 uur (dus niet zoals gebruikelijk op zondag-

middag) wordt de Allerzielendienst gehouden. Hierin worden de overledenen 

herdacht van wie we het afgelopen jaar in onze kerk afscheid hebben geno-

men. Dit zijn:

Piet Franken 06-11-2009 86 jaar

Wiel Schonenberg 06-11-2009 84 jaar

Lieske Sanders-Pastoors 28-01-2010 91 jaar

Truus Cornelissen-Rutten 30-01-2010 84 jaar

Tiel Franken-Guelen 13-03-2010 85 jaar

Harry Keijsers 17-03-2010 71 jaar

Nellie Cortéz-Derks 30-03-2010 70 jaar

Wim van Lin 28-04-2010 74 jaar

Lieske Versteegen-Wolski 07-05-2010 93 jaar

Nellie Verhasselt-van Benthum 16-07-2010 91 jaar

Nelly van Dijck-Litjens 20-07-2010 70 jaar

Marie-José Geist-Artz 26-07-2010 44 jaar

Mia Deenen-Jakobs 11-08-2010 82 jaar

1e Communie 22 mei 2011

In oktober gaan we weer van start, 

d.m.v. brieven, met de voorbe-

reidingen voor de 1e Communie 

(op school wordt gestart vanaf  

januari). Indien uw zoon/dochter niet in  

Heijen naar school gaat, maar wel 

hier de 1e communie wil doen, kunt 

u hem/haar opgeven bij de werk-

groep: Mascha Hol (0485-542233) of  

Monique Kepser (0485-540550). 

Opgeven graag vóór 20 oktober 

2010. Helaas is deelname na deze da-

tum niet meer mogelijk i.v.m voorbe-

reidingen en de gemaakte kosten.

De communiewerkgroep, 

Mascha en Monique

Huwelijk 

Op zaterdag 11 september jl. zijn Susanne Koenen en Bart van den Corput, 

Heikampseweg 10, getrouwd. Wij feliciteren hen en wensen hun samen alle 

geluk toe.
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Zin in een uurtje 
badmintonnen?

Wij zoeken heren om op woensdagavond van 20.30 tot 
21.30uur te badmintonnen in de gymzaal in Heijen. 
De kosten bedragen ongeveer € 2.75 per avond. 

Interesse? 
Bel: 06 2811 6547 

PRIKBORD

De OV- chipoplader bij de Troefmarkt

Nu in 2010Omstreek 1925
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Hallo	  alle	  kinderen	  uit	  Heijen,	  

	  

Op	  21	  november	  is	  het	  	  zo	  ver	  en	  komt	  Sinterklaas	  weer	  
naar	  Heijen	  toe.	  Hij	  zal	  om	  14:00	  uur	  met	  de	  boot	  
aankomen	  op	  de	  kade	  bij	  Theunissen.	  Na	  een	  warm	  
welkom	  vertrekken	  we	  naar	  d’n	  Toomp	  en	  hopen	  daar	  

om	  15:00	  uur	  feest	  te	  vieren	  samen	  met	  de	  Sint	  en	  zijn	  
pieten.	  	  

Nu	  heeft	  het	  Oranje	  Comité	  een	  brief	  gekregen	  van	  
Sinterklaas.	  Hierin	  schreef	  hij	  dat	  hij	  vorig	  jaar	  zo	  blij	  was	  
met	  alle	  goede	  ideeën	  die	  	  hij	  van	  de	  kinderen	  van	  Heijen	  
gekregen	  heeft.	  Hij	  gaat	  er	  dit	  jaar	  goed	  gebruik	  van	  maken,	  
want	  het	  zal	  hem	  en	  de	  pieten	  veel	  tijd	  besparen.	  	  De	  
inpakmachine	  is	  geplaatst,	  pepernoten	  bakken	  gaat	  als	  een	  
tierelier	  en	  we	  kregen	  zijn	  brief	  over	  de	  mail,	  dus	  de	  computer	  

hebben	  ze	  in	  Spanje	  ook	  ontdekt.	  Het	  buizenstelsel	  onder	  de	  huizen	  door	  om	  de	  cadeautjes	  
snel	  te	  bezorgen	  moet	  nog	  gebouwd	  worden,	  maar	  wie	  weet	  komt	  dat	  ook	  nog.	  

Nu	  heeft	  de	  Sint	  wel	  een	  vraagje	  aan	  jullie.	  Al	  jaren	  lang	  strooien	  de	  pieten	  met	  pepernoten,	  
schuimpjes	  en	  chocoladeletters.	  Sinterklaas	  zou	  het	  zo	  leuk	  vinden	  om	  daar	  eens	  een	  keer	  
iets	  anders	  voor	  te	  bedenken.	  Zouden	  jullie	  eens	  willen	  nadenken	  over	  een	  leuk	  recept	  voor	  
nieuw	  sinterklaas	  snoepgoed.	  Dit	  mag	  natuurlijk	  van	  alles	  zijn	  van	  simpel	  tot	  heel	  mooi	  
versierde	  snoepjes,	  taarten,	  cake,	  zuurstokken,	  lollies	  ,	  fruit	  noem	  maar	  op!	  

Heb	  je	  een	  goed	  idee	  voor	  een	  leuk	  recept,	  schrijf	  het	  op	  en	  als	  je	  wil	  mag	  je	  er	  natuurlijk	  
een	  tekening	  of	  iets	  dergelijks	  bij	  doen.	  Van	  8	  tot	  12	  november	  kun	  je	  het	  recept	  in	  de	  
speciale	  bus	  doen	  die	  dan	  op	  school	  staat,	  of	  inleveren	  bij	  Sidney	  Laracker	  (adres:	  Dalweg	  2,	  
Heijen).	  	  Vergeet	  niet	  je	  naam	  en	  telefoonnummer	  erop	  te	  zetten.	  

We	  hopen	  jullie	  allemaal	  te	  zien	  op	  de	  kade	  op	  21	  november	  	  zodat	  we	  er	  een	  mooi	  feest	  
van	  kunnen	  maken!	  

Groetjes	  van	  Sinterklaas	  en	  de	  zwarte	  pieten	  en	  het	  Oranje	  Comité	  
	  

Bezoek	  ook	  eens	  onze	  website:	  http://www.oranjecomiteheijen.nl	  
	  

Hebt U thuis nog gebreide truien of vesten liggen?

Voor op de dagbesteding zoeken wij truien en vesten voor een cliënt die deze uitrafelt. Het maakt niet 
uit of er verf, vlekken of gaten in zitten.

Bij gebrek aan gebreide artikelen vragen wij U hulp, wilt U svp kijken in kasten, zolders etc.? Truien etc. 
kunnen afgegeven worden bij: Wilma Verhasselt, Hoefstraat 10, Heijen of bel even 0622028049, dan 
worden ze opgehaald. 

De uitgerafelde truien (gekruld garen) kunnen gratis afgehaald worden, te gebruiken voor poppenhaar, 
vulling voor kussens etc.
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Paddenstoelen

De Vliegenzwam

Plaatjeszwammen zijn paddenstoelen 

zoals de meeste mensen zich een pad-

denstoel voorstellen: met een hoed en 

steel, en aan de onderkant van de hoed 

de plaatjes (ook wel lamellen genoemd) 

waarop de sporen worden gevormd. 

De plaatjes zijn zodanig aan de hoed 

gehecht, dat de sporen er tussendoor 

naar beneden kunnen vallen. Eenmaal 

onder de hoed aangekomen, worden 

ze door de wind meegenomen en ver-

spreid. De bekendste verschijningsvorm 

van de vliegenzwam is een donkerrode 

hoed met witte stippen. De witte stippen 

zijn restanten van het compleet omhul-

sel waarin de paddenstoel ‘opgesloten’ 

zat, voordat hij uit de grond omhoog 

kwam. De stippen bij regenachtig weer 

vrij snel van de hoed. De kleur van de 

hoed is echter variabel en kan variëren 

van rood tot oranje met gele tinten. De 

paddenstoel is vaak in grote groepen te 

vinden onder berkenbomen. (Zie foto) 

De paddenstoel geeft mineralen aan de 

boom en de boom suikers aan de pad-

denstoel. Met een mooi woord heet dit 

“symbiose”.

Giftig of niet?

Van het rode vlies op de hoed (het ge-

deelte van de zwam dat het vergif, mus-

carine, zou bevatten) werd vroeger een 

vliegendodend middel gemaakt (een 

mogelijke verklaring van de naam vlie-

genzwam). Het vlies werd in een schotel-

tje melk gelegd en als de vliegen daarvan 

aten gingen ze dood. Naast muscarine 

bevat de vliegenzwam nog een aantal 

andere toxische verbindingen, waarvan 

sommige hallucinogeen zouden zijn. Toch 

is de vliegenzwam minder giftig dan veel 

mensen denken. Van aanraken bijvoor-

beeld word je niet ziek maar, toch kan het 

opeten van een hele paddenstoel, voor 

bijvoorbeeld een kleine hond, in enkele 

uren fataal zijn. Voorzichtigheid is dus ge-

boden. Laat paddenstoelen staan waar ze 

horen. Ze zijn erg belangrijk voor het bos. 

Als je naar het bos gaat in de herfst is het 

handig om een spiegeltje mee te nemen. 

Je kunt dan onder de paddenstoel kijken 

zonder hem te beschadigen. 

Volgende maand laten we jullie ken-

nis maken met paddenstoelen die op 

hout leven. Wordt vervolgd!

Paul en Martha

De herfst is dit jaar vroeg be-

gonnen. En als we aan de herfst 

denken komt onherroepelijk 

het beeld van paddenstoelen 

tevoorschijn. In augustus zagen 

we al veel soorten padden-

stoelen die andere jaren vaak 

pas begin oktober hun hoeden 

boven de grond uitsteken. Dat 

heeft alles te maken met de 

natte augustusmaand, waardoor 

de natuur toch een beetje van 

slag is. In deze aflevering willen 

we jullie kennis laten maken met 

de Vliegenzwam, die behoort tot 

de plaatjeszwammen (zie foto). 
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Dat is de rode draad door het hele gesprek dat wij voerden met dorps-

bewoonster en burgemeester Marlies de Loo (63). Onze insteek voor 

dit interview hadden wij al bij het maken van de afspraak duidelijk aange-

geven. We willen graag een gesprek met onze dorpsbewoonster Marlies 

de Loo, die toevallig ook burgemeester is. Wie is de mens achter de 

burgemeester, waar houdt ze zich naast alle bestuurstaken mee bezig?

Het is fijn wonen 

in Heijen

Nou, dat vond Marlies een prima onder-

werp, want meestal als zij een interview 

moet geven gaat het over ingewikkelde 

bestuurszaken en gemeentelijke proble-

men. Ze had dus echt naar onze komst 

uitgekeken en een vol uur lang mochten 

we haar bestoken met vragen over haar 

privéleven. Ze ging er gezellig voor zit-

ten en de tijd vloog om.

Allereerst kregen we de complimenten 

over het Hèjs Nèjs, daar hoefden we 

niet eens naar te vissen. Marlies leest 

het blad van A tot Z. Heel positief vindt 

ze het dat er nu eens een enthousiaste 

groep mensen is opgestaan om de leef-

baarheid van het dorp Heijen aan te 

pakken. Een prima initiatief, zegt ze, en ze 

is meteen lid geworden van de vereni-

ging Hèjje Mojjer. Ze heeft ook enorm 

genoten van het eerste Heisafeest en 

het gezellige uurtje dat ze heeft door-

gebracht in een tuinstoel voor het huis 

van Math Coenen, die daar uitgebreid 

audiëntie hield.

Dennenlaan

Wij vroegen haar hoe ze in Heijen te-

recht gekomen is. Marlies: “Toen ik in 

Gennep kwam als burgemeester moest 

ik ook in de gemeente gaan wonen. Ik 

heb er wel een jaar over gedaan voor-

dat ik mijn plekje had gevonden.” Het 

werd de Heijense Dennenlaan. Ze werd 

aangetrokken door de bosrijke omge-

ving van haar huis, die haar een gevoel 

van geborgenheid geeft. Ze voelt er zich 

thuis. Het fijnste is volgens haar dat ze 

gewoon zichzelf kan zijn. De burgemees-

tersfunctie is ook een eenzame functie. 

Het levert toch een barrière op tussen 

haar en de rest van de bewoners. Je wilt 

dat niet, maar het gebeurt gewoon. 

Hobby’s

Marlies’ ogen beginnen te glinsteren als 

we naar haar hobby’s vragen. Ouwe kle-

ren aan, zegt ze en dan lekker wroeten in 

de tuin. Beetje rommelen met de plant-

jes. Waar zet ik nu wat eens neer. Zo 

maakt ze haar hoofd helemaal leeg en 

kan ze de gemeentezaken weer beter 

onder ogen zien. Ze leest ook graag en 

is lid van een leesclub. Het laatste boek 

dat ze in leesclubverband gelezen heeft 

is Ademschommel van Herta Müller. 

Een verhaal over een jonge Duitstalige 

Roemeen die in de Tweede Wereldoor-

log probeert te overleven in een straf-

kamp in de Sovjet-Unie. 

En dan de kleinkinderen natuurlijk! Ze 

heeft er twee: Kas van 6 en Senn van bij-

na 2. Kleinkind nummer drie is op komst 

en wordt rond Sinterklaas verwacht.

Marlies vindt het heerlijk als dat jonge spul 

komt logeren. Ze heeft het “hele huis” vol 

bedjes, boxen, speelgoed enzovoort. Met 

de kleinkinderen gaat ze ook altijd naar 

de intocht van Sinterklaas in Heijen. Dan 

voelt ze zich op en top oma. 

Wat verder nog. Ze zit in het be-

stuur van het Limburgs Museum. En 

ze doet vrijwilligerswerk bij Dichterbij.  

“Je ziet een soort spiegel 
van de gemeenschap. 
Mensen gaan grapjes 
maken, dat verbindt. 

Maar achter die 
grapjes zit vaak een 
kern van waarheid”
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Een goede vriendin van haar werkt 

daar en Marlies helpt af en toe in een 

woongroep met koken en gezellige din-

gen doen. Zo begeleidt ze de bewoners 

ook gerust naar een popfestival of iets 

dergelijks. Deze kinderen leven wat zij 

noemt “zonder plamuur” het laagje ver-

nis waar wij “gewone” mensen zo aan 

vastgeklonken zitten. Daar leren wij ook 

weer van. Doe maar gewoon! De be-

woners van Dichterbij reageren altijd 

heel puur en enthousiast op alles wat 

hen wordt aangeboden. Vooral muziek, 

daar zijn ze dol op. Een dankbare vrije-

tijdsbesteding vindt Marlies. 

We vragen naar haar vakanties. Dit jaar is 

ze even naar Spanje geweest waar haar 

broer woont. Ook heeft ze cultuurrei-

zen gemaakt naar Rome en Egypte. Ze 

besteedt haar vakanties vaak met de 

kinderen en kleinkinderen, daar krijgt ze 

weer enorm veel energie van.

Carnaval

We komen in het gesprek ook terecht 

op Carnaval. Als Limburgse vindt ze dit 

best belangrijk. Vooral de sleutelover-

dracht aan de diverse carnavalsprinsen in 

de gemeente ervaart ze als een beleve-

nis. Dan gaat ze helemaal op in haar rol.

Marlies: “je ziet een soort spiegel van de 

gemeenschap. Mensen gaan grapjes ma-

ken, dat verbindt. Maar achter die grap-

jes zit vaak een kern van waarheid”. Ze 

kijkt ook altijd naar de optocht, wat 

komt daar veel voorbij. Als het heel 

negatief en zuur is dan is er ontevre-

denheid onder de mensen.

De toespraak bij de sleuteloverdracht, 

daar is Marlies soms best een beetje 

zenuwachtig over. Dat geeft ze ruiter-

lijk toe. Bij andere toespraken heeft 

ze daar helemaal geen last van. Na 1 

januari gaat ze zich erin verdiepen en 

slaat her en der opmerkingen op die ze 

dan weer kan gebruiken. Het is leuk om 

te doen, hoewel het wel wat van haar 

vergt. Maar ze komt graag dicht bij de 

mensen. “Zo ben ik”, zegt ze.

Familiemens

Als we haar tot slot vragen waar ze nu 

echt van kan genieten dan noemt ze 

Sinterklaas en Kerstmis. Met Kerstmis 

komt de hele familie bij haar op be-

zoek, haar zus met alle aanhang en twee 

dochters met alle aanhang. Zelf gaat ze 

koken, bakken en braden. En tussen-

door geniet ze volop van de drukte en 

de gezelligheid in huis. Samen met haar 

zus bedenkt ze als cadeau een verras-

sing voor alle kinderen en kleinkinderen 

samen. Bijvoorbeeld een weekendje 

weg of een kookworkshop. De zussen 

gaan dan niet mee, maar ze merken dat 

dit de familieband enorm versterkt.

Marlies vertelt een leuke anekdote. Ze 

rookte in het verleden soms een klein 

sigaartje. Op een dag kwam kleinzoon 

Kas logeren en zag zijn oma op de bank 

zitten met zo’n sigaartje. Oma, zei hij, 

jij màg niet roken. Oma wist niet goed 

wat ze zo gauw moest antwoorden en 

zei nou ja, ik hou er misschien wel een 

keertje mee op. Kas: “Oma! Je moet 

NU ophouden, anders ga je dóód!” Dat 

maakte zó veel indruk. Marlies is met-

een gestopt met roken. “Kinderen we-

ten wel hoe ze je met de neus op de 

feiten moeten drukken. Ze maken een 

beter mens van je.”

Toekomst

Marlies is 63 en nu de gemeentelijke 

herindeling nog geen doorgang vindt 

blijft ze voorlopig gewoon haar functie 

als burgemeester uitoefenen. Maar ze 

verheugt zich er wel op dat ze later wat 

meer vrije tijd zal krijgen en zegt: “We 

boffen dat we in Heijen wonen. Het 

leefklimaat is perfect. We hebben een 

fijne gemeenschap met goede voorzie-

ningen, zoals D’n Toomp, de Troefmarkt 

en de pinautomaat.” Marlies blijft dus 

in ieder geval op haar stekje in Heijen, 

lekker geborgen tussen haar bomen en 

struiken. We hopen dat ze er nog lang 

van mag genieten.

In het volgende Hèjs Nèjs een kijkje ach-

ter de schermen van Gemengde Zang- 

vereniging De Maasklanken.

“Kinderen weten wel 
hoe ze je met de neus 
op de feiten moeten 

drukken. Ze maken een 
beter mens van je.”
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Boerderij

in het licht!

Het is een unieke autoroute van ruim 40 km door 

het mooie Maasduinengebied, waarbij meer dan 150 

(woon-)boerderijen en andere aantrekkelijke panden in 

de schijnwerpers worden geplaatst. Op de twee star t-

punten zijn routeboekjes te verkrijgen, waarin de route 

is opgenomen met tevens een beschrijving van de ge-

schiedenis van de panden en haar bewoners, waardoor 

het voor u ook een uniek naslagwerk is. De boerderijen 

en panden zijn tussen 18.30 uur en 22.30 uur verlicht. 

De beide startpunten zijn vanaf 18.00 geopend voor de  

verkoop van de routeboekjes à €4,00.

• Old Inn, Siebengewaldseweg 13 Ottersum.

• ’t Trefpunt, Kerkstraat 31 Milsbeek

Laat u verrassen en ervaar hoe prachtig ons buitengebied er 

verlicht uitziet.

Veel plezier! 

Bestuur LLTB, afdeling Maasduinen

Dit jaar vindt in de plaatsen Gennep, Heijen, Ottersum, Milsbeek, Ven-Zelderheide, Middelaar en  

Plasmolen van 5 november t/m 10 november de activiteit “Boerderij in het Licht” plaats. Na succesvolle  

routes in de gemeente Arcen en Velden in 2008 en vorig jaar in de gemeente Bergen verzorgt de LLTB  

afdeling Maasduinen dit nu in beide noordelijkste Limburgse gemeenten. 

Agenda 

3 november 2010

13.30 uur Kienen in zaal Schuttershof

6 november 2010

Uitwisselingsconcert fanfare EMM met fanfare Nooit 

Gedacht uit Wellerlooi en St.Allegondis uit Maasbree. 

Tevens huldiging van jubilarissen.

Aanvang 20.00 uur in D`n Toomp; entree gratis

7 november 2010 

Thuiswedstrijd eerste elftal V.V. Heijen

14.30 uur Heijen 1 - SES 1

7 november 2010

Jeugdorkestenfestival georganiseerd door 

EMM en de Meander

Aanvang 10.00 tot 17.00 uur

Entree gratis

13-21 november 2010 

Open Heikamp Toernooi LTC de Heikamp

21 november 2010

V.V. Heijen 1-Toxandria 1  

14.30 uur Sportpark de Heikamp

1 december 2010 

13.30 Kienen in zaal Schuttershof

5 december 2010

V.V. Heijen 1-VCA 1

14.30 uur Sportpark de Heikamp

10 december 2010

Zittingsavond C.V. De Wortelpin

20.11 uur Zaal Schuttershof

11 december 2010

Zittingsavond C.V. De Wortelpin

20.11 uur Zaal Schuttershof

2 januari 2011

Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler

Aanvang 12.00 uur in “D’n Toomp”




