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3INTRODUCTIE

Heeft de winter toch nog toegeslagen. Dat was even wennen na die zachte  
december- en januarimaand. Het lezen van Hèjs Nèjs, lekker bij de kachel met een 
beker warme chocomel erbij, moet dan wel een genoegen zijn, zo hopen wij!
Dit keer interviews met en over de Zonnepitjes, de Gymclub en klusbedrijf Rutten. 
Maar natuurlijk ook weer het laatste nieuws van Hèjje Mojjer en de parochie, een 
actuele natuurontwikkeling, verenigingsnieuws en prikbord. Spelen met taal is in 
winterse stemming. Wat ontbreekt is een pagina met kleine advertenties, oproe-
pen etc. Daar was wel om gevraagd, maar omdat Hèjs Nèjs een maandblad is en 
de site www.heijen.info dagelijks wordt bijgewerkt, is die daarvoor meer geschikt. 
Daarop is voor dit doel sinds kort ook ruimte beschikbaar.

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen 
dankzij onze adverteerders gratis 
verspreid. Abonnementen voor 
personen, instanties en bedrij-
ven buiten Heijen zijn mogelijk. 
Abonneren of informatie hierover 
via e-mail: dorpsblad@heijen.info 
of via onderstaand corresponden-
tieadres.

Het maandblad is een informatie- 
bron voor alle bewoners en bedrij-
ven van Heijen. Het wordt huis-
aan-huis verspreid. 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 

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

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738 

Fotografie:
Harrie Janssen

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

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.
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K.B.O. VERENIGING VOOR SENIOREN

UITNODIGING VOOR DE KBO 

JAARVERGADERING 2012

Bij deze nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de

KBO jaarvergadering op maandag 19 maart  

2012 in D’n Toomp.

Aanvang 14.00 uur einde 17.00 uur. 

Wij verzoeken u 13.45 uur aanwezig te zijn.

Ontvangst met koffie/thee en cake....Entree gratis.

Na afloop van het formele gedeelte van de jaar-

vergadering is er een optreden van cabaretier  

Math Craenmehr. Geweldig cabaret....dus weer 

veel plezier en lachen....

Graag ontmoeten wij u op deze voor de 

KBO-leden belangrijke middag.

COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 

(Bijna) altijd Bruikbaar Heijs?

Iedereen moet Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) 

kunnen gebruiken in woord en geschrift. Daar is een 

heleboel voor te zeggen, maar het zou eeuwig zonde 

zijn als er daarnaast geen ruimte meer zou overblij-

ven voor dialect, zoals het bijna altijd bruikbaar Heijs. 

Dialect is afgeleid van het Griekse woord dialektos, wat spre-

ken of gesprek betekent. Voor een gesprek heb je minstens 

twee personen nodig, die elkaar verstaan: elkaars taal spreken. 

Het ABN, hoe mooi in dit verband, is ook een dialect, na-

melijk dat in Haarlem wordt gesproken. De harde g die 

hierbij hoort is ten onrechte voor de sprekers ervan aan-

leiding om zachte g-ers als boers of minderwaardig aan 

te duiden. In allerlei dialecten komen wondermooie zin-

nen en uitdrukkingen voor. Polarisatie tussen harde en 

zacht g is onnodig. Gelukkig hebben muziekmakers als 

Rowwen Hèze, Gerard van Maasakkers,  Daniel Lohues 

en ga maar door, een tegenbeweging op gang gebracht. 

Woorden als banduuvel, kummelik, pêrd, meense, 

blaag, bluumpke, Posse, persessie, höfke, gröt-

moed, taon  dragen bij aan de cultuur van ons dorp.

Vroeger leefden mensen veelal in hun eigen streek en 

reisde men veel minder. Streektalen konden groeien en 

bloeien. Nu houden contacten allang niet meer op aan de 

grens van een streek en is algemeen Nederlands, dat allen 

kunnen schrijven en verstaan handig. Dus de term zou ei-

genlijk beter Algemeen Bruikbaar Nederlands moeten zijn. 

Ouders spreken algemeen Nederlands tegen hun kinde-

ren, maar onderling nog wel het Heijse dialect. Daardoor 

groeien kinderen tweetalig op, zij het dat het spreken, 

laat staan met de goede klank, door de kinderen niet ge-

beurt. Ook op school en in werksituaties is algemeen Ne-

derlands de gangbare taal. Gevolg is, dat het dialect lang-

zaam verdwijnt. De dialect-woordenschat wordt kleiner.

Nu is het Heijs eigenlijk een halfdialect als je het vergelijkt 

met streektalen als Gronings, Twents of Limburgs. Fries is 

een eigen taal. Voor buitenstaanders zijn deze streekta-

len niet of nauwelijks te verstaan, laat staan te spreken.  

Het Heijs is een van het 

gangbare Nederlands 

afgeleide taal, die niet 

op voorhand onbruik-

baar is buiten de He-

ijense contreien. Het is 

bijna altijd bruikbaar!
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Op zaterdag 24 maart organiseert de 

slagwerkgroep van Fanfare EMM een 

fantastisch slagwerkconcert onder de 

naam EMM Percussion Event. Behalve 

de slagwerkgroep en jeugdslagwerk-

groep van EMM zal nog een tweetal 

andere hooggekwalificeerde slag-

werkgroepen hun opwachting maken 

in Heijen.

Het gaat als eerste om de slagwerk-

groep van Fanfare St. Willibrordus 

uit Lierop. Zij staan onder leiding van 

John Klaus en hebben 19 leden. Het 

jaar 2012 is een jubileumjaar voor 

deze slagwerkgroep, want dan bestaan 

ze maar liefst 50 jaar. Ze zullen dit jaar 

een spectaculair blok vormen in de 

Nederproms-show die de vereniging 

in oktober gaat uitvoeren.  Het meest 

recente hoogtepunt uit de lange his-

torie van St.Willibrordus vormt zon-

der twijfel het behaalde landskampi-

oenschap in 2009. Door de behaalde 

promotie komen ze sindsdien uit in de 

eerste divisie.

Verder zullen we ook slagwerkensem-

ble Concordia Reusel mogen begroe-

ten, onder muzikale leiding van Casper 

Traa. Deze slagwerkgroep is actief 

vanaf 1 juli 1956.

In de loop der jaren kreeg de drum-

band een eigen identiteit. Er werd ook 

zelfstandig opgetreden en er werd 

deelgenomen aan diverse concoursen. 

Een ommekeer kwam er in de jaren 

2000 waarin het ensemble zich steeds 

meer op het podium ging begeven in 

plaats van op straat. Technische, ka-

rakteristieke en de grotere complexe 

composities zijn de sterke kanten van 

dit ensemble. Hét hoogtepunt was het 

Nederlands Kampioenschap te Win-

terswijk in 2008. De slagwerkgroep 

van Concordia Reusel bestaat thans 

uit 20 spelende leden. 

Onze eigen slagwerkgroep be-

hoeft natuurlijk helemaal geen verdere 

introductie. Wij zijn er trots op weer 

te kunnen werken aan nieuwe uitda-

gingen met binnen de groep veel jeug-

dige leden. Naast de seniorengroep 

hebben wij thans ook een jeugd- 

ensemble, dat onder leiding staat van 

Guido Pouwels. Ook zij zullen acte de 

presence geven tijdens deze avond. 

Dus, als je een spetterende avond wilt 

beleven, kom dan op 24 maart naar 

ons Percussion Event. Zaterdag 24 

maart  2012, 19.30 uur, D’n Toomp in 

Heijen. De entree is gratis en de zaal 

is open vanaf 19.00u.

Zie voor meer informatie:  

www.fanfare-emm.nl

EMM Percussion Event
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Snellen service toernooi 2012
Dit jaar wordt het Snellen Service toernooi voor de 7e keer  georganiseerd door LTC de Heikamp. 

Het Snellen toernooi staat bekend als een gezellig en sportief toernooi met deelnemers uit verschillende dorpen en gemeenten.

Je kunt je inschrijven via onze website www.ltcdeheikamp.nl of via www.toernooi.nl .Het toernooi vindt plaats van 10 maart t/m 

18 maart. Het staat open voor personen vanaf 17 jaar. Er wordt gespeeld in de categorieën HD, DD, GD in de rubrieken 4 t/m 8.  

De inschrijving sluit op 29 februari 2012.

Evenals andere jaren belooft het weer een gezellig toernooi te worden, zorg dus dat je er ook bij bent!

Tevens willen wij de vele vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet bij het opknappen van onze kantine.

Met sportieve groet,

Technische Commissie 

LTC De Heikamp

Nina en Diede winnen een prijs met hun kleurplaat
In het Hèjs Nèjs van december zat een kleurplaat die de kin-

deren konden kleuren en inzenden. Dit op initiatief van de Ver-

eniging Hèjje Mojjer om de aloude traditie van het nieuwjaars-

wensen door de kinderen van Heijen te stimuleren.Uit de hele 

stapel inzendingen koos de jury, bestaande uit Edwin Jans, de 

twee mooiste tekeningen. Op een regenachtige zaterdagmor-

gen gingen we met Edwin mee om de prijzen uit te reiken.

De tweede prijs ging naar Diede ten Haaf uit de Hermelijns-

traat. Diede is op 18 januari 9 jaar geworden. Ze zit in groep 

5 bij de juffen Carla en Anita. Ze is op 1 januari natuurlijk ook 

Nieuwjaar gaan wensen. Ze kreeg heel veel chocolade en het 

mooiste vond ze de lolly met een “paraplusteeltje”. Haar hob-

by’s zijn buiten spelen, het liefst met haar vriendinnen en knut-

selen. Ze houdt erg van paarden en hondjes. Later wil ze graag 

mama worden en werken met kindjes en dieren. 

Ook in de Hermelijnstraat woont Nina Peeters. Zij won 

met haar tekening de eerste prijs. Nina is op 30 november 

6 jaar geworden. 

Ze zit in groep 3/2 bij de juffen Marieke, Nelly,  Céline en  

Fabiënne. Samen met haar zus, broertje en neefjes is ze 

Nieuwjaar gaan wensen. Haar zusjes heten Sanne en Iris en 

haar broertje heet Jens. 

Nina zit op dansles bij Iduna en gaat ook iedere week naar 

zwemles. Ze houdt erg van knippen, plakken en kleuren. Haar 

lievelingsdieren zijn giraffen, dolfijnen en paarden. Ze heeft een 

heleboel vissen, die zitten in een “vaas”. Later wil ze graag die-

ren gaan helpen.

Nina en Diede: van harte gefeliciteerd met jullie prijs (een 

speelgoedbon) en tot volgend jaar!

Alle kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd, Hartelijk 

bedankt voor jullie enthousiasme.

NinaDiede
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ZijActief Heijen doet mee aan de week van ZijActief.

Op donderdag 15 maart organiseert ZijActief Heijen 

een avond in het teken van Internationaal Vrouwen-

centrum Dunya uit Boxmeer. Alle vrouwen uit Heijen 

en omstreken - leden en niet leden- zijn van harte 

welkom! De activiteit vindt plaats in de week van Zij-

Actief, waarin door heel Limburg gezellige open acti-

viteiten worden georganiseerd om vrouwen kennis te 

laten maken met de vereniging ZijActief Limburg. De 

toegang is gratis en deelname is uiteraard geheel vrij-

blijvend. De activiteit vindt plaats in Zaal Schuttershof 

te Heijen. Aanvang van de avond 19.30 uur.

Wilt u vooraf meer informatie over de vereniging Zij-

actief Limburg? Kijk dan op www.zijactieflimburg.nl 

Ook kunt u op de avond zelf de bestuursleden aan-

spreken die uw vragen graag beantwoorden.

U bent van harte welkom op deze avond.

Bestuur ZijActief Heijen.

Tuinactie Sint Dionysiusgilde
De tuinactie van het Sint Dionysiusgilde wordt dit jaar gehouden in de week van 27 februari t/m 3 maart. Via een be-

stelformulier, dat u tijdig in de brievenbus zult aantreffen, kunt u uw bestelling van tuinproducten invullen en met gepast 

contant geld afgeven aan één van de gildebroeders en –zusters die de bestelformulieren huis-aan-huis komen ophalen. 

Is het bestelformulier op 3 maart niet bij u opgehaald, lever dan uw bestelformulier met gepast geld in een enveloppe 

voor 6 maart in bij Marcel Martens, Meidoornstraat 12.

Het assortiment aan tuinproducten is niet gewijzigd. U kunt kiezen uit potgrond, tuinturf, bemeste tuinaarde, koemestkor-

rel, culterra kunstmest en kalkkorrel. Met veel plezier bezorgen leden van het Sint Dionysiusgilde de bestellingen bij u aan 

huis op zaterdag 10 maart vanaf 9:30 uur. Het Sint Dionysiusgilde zorgt er voor dat uw tuin er dit jaar weer keurig bij ligt 

en dankt u voor uw financiële steun. De opbrengst van de tuinactie komt ten bate van het onderhoud en vernieuwing 

van de kostbare historische gildekostuums.

Zij - Actief

Het programma ziet er als volgt uit:

 

Opening door de voorzitter

 - Inleiding van de avond

 - PowerPoint presentatie Dunya

 - Interview met uitgenodigde vrouwen

 - Vragen stellen

Pauze:     Met internationale hapjes en mogelijkheid tot het 

laten zetten henneptatoeage op de hand

 -   Uiteenzetting verschillen tussen Nederland en ver-

tegenwoordigde vrouwen

 -    Vertoning van specifieke gebruiksvoorwerpen uit 

andere landen

Afsluiting met eventuele buikdansdemonstratie
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Oud op nieuw.

In de laatste Hèjs Nèjs van 2011 zat 

een kleurplaat die, al dan niet inge-

kleurd, voor het raam kon worden 

opgehangen om aan te geven dat u 

meedeed met het Nieuwjaar- wensen. 

Hier hebben aardig wat mensen aan 

meegedaan. Een neutrale jury heeft 

twee winnaars getrokken. Elders in deze 

uitgave staat een verslagje.

Overleg over communicatie tus-

sen gemeente en Hèjje Mojjer. 

Op 10 januari is er in Heijen overleg 

geweest tussen wethouder Voncken, 

de projectleider van de Brem, bestuur 

van Hèjje Mojjer en de werkgroep 

BROHM. Het thema van de avond was 

de communicatie tussen gemeente en 

vereniging Hèjje Mojjer. Al met al is er 

wat oud zeer uitgesproken en zijn er 

afspraken gemaakt ter verbetering van 

de communicatie richting de vereniging 

en de projectgroep. De gemeente heeft 

ter harte genomen dat tijdige informa-

tie van de gemeente naar Heijen zeer 

belangrijk is. Hèjje Mojjer blijkt overigens 

steeds vaker als serieuze partner gezien 

te worden bij overleg of t.a.v. besluit-

vorming.

Kruispunt Groote Heeze/

Hoofdstraat.

Ook heeft er op 10 januari een overleg 

plaats gevonden over het kruispunt 

Groote Heeze/ Hoofdstraat. Tijdens het 

collegebezoek aan Heijen hebben zich 

5 mensen uit Heijen opgegeven om 

mee te denken over een oplossing voor 

dit verkeerspunt. Bij dit eerste overleg 

waren verder nog de wethouder van 

den Bogaert, de heren Knipping van 

Verkeerszaken en Janssen van Civiel 

toezicht aanwezig. Op deze avond zijn 

eerst de problemen besproken en 

mogelijke oplossingen voorgedragen. 

Al met al is het een lastig punt en is 

het moeilijk om een gepaste oplos-

sing te vinden waar alle partijen zich in 

kunnen vinden. Wel is er gekeken naar 

een korte termijn-oplossing waarmee 

enkele problemen kunnen worden aan-

gepakt, denk bijvoorbeeld aan marke-

ring op straat waardoor het moeilijker 

word om vanaf Gennep links langs de 

vluchtheuvel binnendoor te steken.

Centrumplan Heijen

De gemeente heeft aangegeven dat 

zij het aangepaste centrumplan Heijen 

bijna af heeft. Daarna zal het plan zo 

snel mogelijk, vermoedelijk in maart, 

worden voorgelegd  aan de bewoners. 

Als vereniging willen wij voorafgaand 

aan deze presentatie de algemene 

jaarvergadering houden. 

A77/N271

Naar aanleiding van de bijlage in de 

vorige Hèjs Nèjs hebben we al veel 

brieven terug ontvangen over de 

geluidsoverlast van de A77 en de N271. 

Hiermee kunnen we nog concreter in 

beeld brengen op welke locaties de 

problemen vooral worden ervaren 

en kunnen we vervolgacties kracht 

bij zetten. U kunt deze enquêtebrief 

overigens nog steeds in blijven leveren. 

Als u de brief kwijt bent, kunt u hem 

nog downloaden van de site van Heijen: 

www.heijen.info. In de volgende Hèjs 

Nèjs zullen we u over de resultaten 

informeren.

Commissaris van de koningin 

in Limburg.

Op 1 en 2 februari is de nieuwe gou-

verneur van Limburg, de heer Bovens, 

op bezoek geweest in de gemeente 

Gennep. Hèjje Mojjer was samen met  

't Bombakkes en de klimaatstraat 

8

   Kleurplaatactie redelijk succesvol

     Oplossing kruispunt Groote Heeze / Hoofdstraat  

moeilijk maar niet onmogelijk

     Centrumplan en enquête 

      Bezoek gouverneur Theo Bovens:  

komt hij naar het Heisafeest?

Bericht van het bestuur 



9VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Wie zijn de “Vrienden van VV  

Heijen” 

De “Vrienden van VV Heijen” is voor 

mensen die VV Heijen een warm hart 

toedragen.  VV Heijen vindt het belang-

rijk om mensen bij elkaar te brengen om 

zowel op sportief als sociaal gebied bezig 

te zijn met elkaar. De vereniging is er voor 

iedereen, van jong tot oud! Dit heeft VV 

Heijen gemaakt tot de vereniging die het 

nu is. Het zal u wellicht niet zijn ontgaan 

dat, mede door de afnemende hulp van de 

gemeente, de voetbalclub nagenoeg geen 

gelden beschikbaar heeft voor bijzondere 

projecten. Het doel van de “Vrienden van 

VV Heijen” is dan ook het mogelijk maken 

van deze bijzondere projecten, waarvoor 

binnen de normale begroting geen ruimte 

meer is. Daarbij kan gedacht worden aan 

activiteiten voor de jeugd, specifieke trai-

ningsmaterialen, aankleding van de accom-

modatie en sportcomplex. 

Wat zien we terug van de Vrien-

den van VV Heijen? 

•  Uw naam of de naam van de groep per-

sonen met wie u eventueel samen vriend 

van VV Heijen wordt, wordt op het 

“vrienden van VV Heijen”-bord vermeld 

(in maximaal 80 tekens). Het “Vrienden 

van VV Heijen” bord wordt vergelijkbaar 

met het huidige sponsorbord (reclame-

venster) voor bedrijven in de kantine. 

•  Vermelding van uw naam of de naam van 

de groep op de website onder de Vrien-

den van VV Heijen;

•  Een jaarlijkse vermelding van de mogelijk 

gemaakte projecten door de Vrienden 

van VV Heijen. Voorstellen voor het be-

steden van de gelden van de “Vrienden 

van VV Heijen” kunnen alleen door de 

leden van de Vrienden van VV Heijen 

gedaan worden. De uiteindelijke beslis-

sing voor de aanwending van de gelden 

wordt genomen door de commissie van 

de Vrienden van VV Heijen. 

•  Een vereniging waar we met z'n allen 

de schouders onder zetten en waar we 

trots op mogen zijn! 

Wie kan er lid worden van de 

“Vrienden van VV Heijen”? 

Iedereen kan lid worden van de Vrienden 

van VV Heijen. Lid worden kan zowel in-

dividueel als met meerdere personen ge-

zamenlijk. Voor een plek op het bord van 

de vrienden van VV Heijen wordt een jaar-

lijkse bijdrage van € 50,- verwacht. 

Hoe wordt je Vriend van VV He-

ijen? U kunt vriend worden door u zelf 

aan te melden op de website van VV He-

ijen (www.vvheijen.nl) of door contact op 

te nemen met een van de onderstaande 

personen. 

Vragen? Voor vragen kunt u terecht bij 

een van de onderstaande personen. U 

kunt ook een mail sturen naar het volgen-

de e-mailadres: asbasten@home.nl

Commissie Vrienden van VV Heijen 

Ton Basten  0485-514047

Harry Ronnes 0485-512450

Michiel van Dalen 0485-519225

Gijs Basten 06-41505016

Wordt nu “Vriend van VV Heijen” 

     Centrumplan en enquête 

      Bezoek gouverneur Theo Bovens:  

komt hij naar het Heisafeest?

“Jasmijnstraat”  uitgenodigd om te pre-

senteren waar de vereniging voor staat 

en wat al is bereikt. De heer Bovens 

heeft zeer aandachtig kennis genomen 

van het doel en de resultaten van 

Hèjje Mojjer. Burgerinitiatieven vindt 

hij van grote waarde. Bij het afscheid 

gaf hij nog aan ook de komende Heisa 

feesten te willen bezoeken.

Folder Politieke Partij Kern 

Onlangs heeft u een huis-aan-huis 

folder ontvangen van de partij Kern 

Gennep. Hierin staat vermeld wat de 

partij zoal, voor onder andere Heijen, 

gerealiseerd heeft. De punten die ver-

noemd worden zijn allemaal door de 

vereniging Hèjje Mojjer zelf gerealiseerd 

doordat er gericht gewerkt is aan de 

punten van het DOP (dorpsontwik-

kelings-plan), dit in samenwerking met 

diverse instanties. Wij benadrukken 

dat wij als vereniging politiek geheel 

onpartijdig zijn en alleen het belang 

van Heijen en de bewoners voor ogen 

hebben.   

9
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We wilden het eigenlijk
wat rustiger aan gaan doen....!

Theo en Rita

Ze leerden elkaar al jong kennen. Theo was 15, Rita 17. 

De relatie wilde toen niet zo vlotten, Theo ging liever een 

pilsje drinken met zijn vrienden dan dat hij vaste verkering 

had. Toch vergat hij haar niet en toen ze elkaar na enkele 

jaren weer tegenkwamen tijdens haar examenfeestje in 

de Old Inn was het ineens wél duidelijk. Ze wilden sa-

men verder en nu zijn ze dus al ruim drieëndertig jaar bij 

elkaar. Na een poosje bij de Heijense Molen te hebben 

gewoond, in wat ze zelf noemen een “kippenhok”, werd 

er nog twee keer binnen Heijen verhuisd. Eerst naar de 

Hoofdstraat en later naar de Heikampseweg. Beide hui-

zen zijn door hen grondig verbouwd. Toen volgde ook 

nog de verbouwing van het pand aan de Siebengewaldse-

weg. Ervaring genoeg dus! Rita is gediplomeerd verpleeg-

kundige en werkt drie dagen bij DichtErbij. Verder doet ze 

de administratie van het klussenbedrijf.

Theo is van beroep metselaar, maar ook alle andere bouwvaar-

digheden zijn hem niet vreemd. Zo bouwde hij onder andere 

jarenlang meterkasten in nieuwbouwwoningen. 

Beiden haalden hun vrachtwagenrijbewijs en verhuurden zich-

zelf bij bedrijven die lange afstandsritten door Europa hadden. 

Onze logische vraag is: als je 24 uur per dag bij elkaar op de lip 

zit in een vrachtwagencabine, hoe houd je dat een beetje leuk? 

Theo en Rita, lachend: “dat lukte heus niet altijd, maar dan deden 

we gewoon vijf minuten het gordijntje tussen ons in dicht, dan 

was het wel weer over…”

Wanneer bellen we jullie klussenbedrijf?

Theo: “je kunt het zo gek niet bedenken, wij komen voor elke 

klus in en rondom je huis. Dus van een eenvoudige reparatie van 

de deurklink tot het aanbouwen van een serre. Alles kan. We 

doen renovatie, restauratie, verbouwingen van keukens, bad-

kamers, plaatsen van dakkapellen, dakgoten, ramen en deuren. 

BEDRIJFSINTERVIEW

Aldus Theo (51) en Rita (53) Rutten-van Heesch wonend aan de Siebengewaldseweg 12 in Ottersum 

en eigenaars van het klusbedrijf Rutten. Ze reden vijftien jaar samen in een vrachtwagen door Europa,  

vervoerden bederfelijke waren als groenten en fruit, bloemen en planten. Tropenjaren, zeggen ze achteraf.  

Vijf jaar geleden begonnen ze samen met Theo’s broer met de verbouwing van het ouderlijk huis van Theo. 

Toen liepen er zo veel bouwvakkers rond het huis die aan Theo vroegen weer terug te keren in de bouw, dat 

ze besloten te stoppen met het vrachtrijden en een eigen klussenbedrijf te beginnen. Dat was dus in 2007, 

net voor de crisis begon. Een nieuwe uitdaging, maar het lukte wonderwel.



11

We kappen bomen, leggen leidingen en repareren verstopte of 

lekkende rioleringen. Ik werk samen met zzp’ers (zelfstandigen 

zonder personeel), allemaal vaklui die ik met een gerust hart 

naar een klus kan sturen. Zo is er een schilder, metselaar, elek-

tricien, dakdekker, tegelzetter, stukadoor, loodgieter, timmerman 

enzovoort. Zelf hou ik wel de regie in handen. Als mensen bel-

len voor een klus ga ik er naar toe en bespreek ik wat er moet 

gebeuren. Wat doet de klant zelf, wat doen wij. Voordat ik een 

prijsopgave doe ga ik eerst om de tafel met de vakman die de 

klus gaat uitvoeren. We schatten samen in hoe lang de klus gaat 

duren en wanneer we tijd hebben om het uit te voeren. Voor 

de materialen werken we vaak samen met Bommel Bouwstof-

fen uit Heijen en andere ondernemers uit de buurt. Daarna 

maakt Rita er een mooie offerte van, die ik met de klant ga 

bespreken. Ook de nazorg is belangrijk. Is er iets niet goed, gaan 

we er meteen op af om het op te lossen. De klanten moeten 

helemaal tevreden zijn.”

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Theo heeft goede contacten met de gemeenten voor de prak-

tische uitvoering van de wet WMO. Deze wet is er speciaal 

voor oudere en/of gehandicapte mensen om ze in staat te 

stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Om dit mogelijk te 

maken kan de gemeente financiële ondersteuning geven. De 

woningaanpassingen worden door Klussenbedrijf Rutten tot in 

de puntjes ondersteund en uitgevoerd. Wat zegt de website 

van de gemeente Gennep over deze wet. 

Lees meer op pagina 13

BEDRIJFSINTERVIEW
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Voor de invulling van het nodige papierwerk biedt Rita zo 

nodig ondersteuning. De gemeente is goed bekend met 

Klussenbedrijf Rutten en roept regelmatig de expertise 

van het bedrijf in.

Jullie zullen het wel druk hebben, dat was toch 

niet de bedoeling?

Ja, ze hebben het inderdaad heel druk. In januari gaat het stel 

meestal een mooie  . Door de drukke werkzaamheden en 

de zachte winter zat dat er dit jaar echter niet in. Maar ze 

hebben er plezier in en dat is het belangrijkste. 

Jullie wonen hier mooi, zo helemaal in het bos. 

Het is net een paradijsje.

Rita: “daar genieten we ook echt van. ’s Morgens doen 

we de gordijnen open en soms staan de hertjes gewoon 

voor het raam. We hebben konijntjes, hazen, eekhoorntjes, 

een martertje van alles loopt er door de tuin. We hebben 

echt geen huisdieren nodig! We zijn echte buitenmensen. 

We houden van tuinieren, wandelen, maar ook van reizen.  

Vorig jaar hebben we 12.000 km door Australië gereden. 

Dat vinden we geweldig!”

En hoe ziet de toekomst er uit?

Theo: in augustus bestaan we vijf jaar en dat wordt een 

mijlpaal. We hopen dan onze website klaar te hebben.  

Bovendien zijn er vergaande plannen om een grotere loods 

op het terrein bij te bouwen voor opslag van materialen 

en het voorbereiden van werkzaamheden. Nog veel uitda-

gingen dus voor dit zoveelste ondernemende stel dat we 

in Heijen kennen: Theo en Rita van Klussenbedrijf Rutten.

Ze zijn bereikbaar onder nummer 06-53260950. E-mail-

adres: klussen123@rutten12.nl

13

“Kunt u niet meer zelfstandig wonen 

in uw woning door uw handicap of  

beperking? De gemeente kan u met  

extra geld helpen bij het betalen van de 

kosten van het bouwkundig aanpassen 

van uw woning."

Woningaanpassing: een verbouwing

Woonvoorzieningen zijn aanpassingen in uw huis, 

waardoor u met een handicap of ziekte zelfstandig 

kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld een traplift of aan-

passingen in de keuken.

Woningaanpassing: 

roerende voorzieningen

Naast daadwerkelijke aanpassingen in de woning is 

het ook mogelijk dat u met de zogenaamde ‘roe-

rende voorzieningen’ uit de voeten kunt. Te denken 

valt aan een toiletstoel, een douchstoel, een bad-

plank of toiletverhoger.

Voor deze financiële ondersteuning kan 

het zijn dat de gemeente een eigen gelde-

lijke bijdrage van u zal vragen. 

Zie voor de complete tekst www.gennep.nl.

Wij citeren: 



Reeds eeuwen voor de blijde bood-

schap van Jezus sprak God in het hart 

van de mensen. Op veel manieren 

zochten zij naar de waarheid, naar het 

geluk en de liefde. Soms bereikte dit 

zoeken bij de edelsten zulke diepten 

en hoogten, dat men denkt midden in 

het christendom te staan. En wat is het 

christendom anders dan de samen-

vatting van alles wat goed en edel is?

In het verre Oosten, dat een voor-

liefde heeft voor bezinning, ontston-

den hoogstaande godsdiensten. Zij 

weerspiegelden duidelijk de zuivere 

stem van het geweten. Ze bewij-

zen hoe diep God de liefde in de 

harten heeft geschreven; de liefde 

als norm voor ons doen en laten.

Eén van die religies kent als einddoel: de 

vereniging met God door middel van 

ceremonies, waarachtigheid, niet al-

leen aan jezelf denken en liefdadigheid.

Geweldloosheid is een bijzonder ken-

merk. Zoals een gierigaard naar geld 

jaagt, zo jaagt de Hindoemonnik naar 

God. In een lied staat: “Alsof duizend 

zonnen samen zouden opgaan, zo 

schitterend is de glorie van de onein-

dige God. Zo gij uw hart voor altijd 

hebt ondergedompeld in de zee van 

de goddelijke liefde, zal het voorgoed 

met dat heilig water gevuld blijven 

tot de rand.” Men leert om anderen 

niet te verwonden, om hen niet te 

kwetsen door gedachten of daden. 

De ouderen acht men zonder meer 

hoog en men heeft veel respect voor 

hen. Voor een andere godsdienst is 

het hoogste doel: een voortbestaan 

na dit leven in een toestand zonder 

lijden, en een opgaan van de geest, 

van de ziel in het Al, in God. Enkele 

spreuken zijn: “Haat wordt nooit 

overwonnen door haat, maar slechts 

door liefde. Hij die zichzelf overwint, 

is de grootste overwinnaar. De geur 

van een goed mens doordringt alles.”

In de uitvaartdienst zingen mensen: 

“Volmaakte Meester, die licht doet da-

len op alle mensen en op alle dingen, 

zoals het glinsterend maanlicht door 

duizend wateren op het ogenblik 

weerkaatst wordt. Uw oneindig me-

dedogen gaat aan geen enkel schepsel 

voorbij. Gij zijt de grote genezer voor 

een zieke, onreine wereld, die uit barm-

hartigheid wenkt naar het paradijs.”

De Chinese godsdienst legt sterk de 

nadruk op eerbied voor de naaste, 

vooral voor oudere mensen. De 

voornaamste leefregel is: “Doe nooit 

een ander aan wat gij niet wilt dat 

u geschiedt.” Ook deze religie leert 

om kwaad met goed te vergelden.

Wie zulke gedachten heeft en er 

naar leeft, leeft in de geest van Jezus. 

Zo zien we dat Gods geest steeds, 

de eeuwen door, in mensen werkt. 

Het zou zeer onchristelijk zijn om 

deze religies te minachten. Ook dáár 

waait de geest. Het zijn de mensen 

samen op pelgrimstocht naar God.

Pastoor H. Reijnen
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Pelgrims naar God

H. Dionysius Heijen, Jaargang 31 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en Niers-

bode, en via www. heijen.info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info



15HEISA

Vieringen in de maand maart 2012

Zaterdag 03 maart geen dienst

Zondag 04 maart 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 10 maart 19.00 uur Eucharistieviering; voorstellen communicantjes

Zondag 11 maart 09.30 uur Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 17 maart geen dienst

Zondag 18 maart 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Vrijdag 23 maart 19.00 uur Heilig vormsel; Eucharistieviering m.m.v. het Gezinskoor

Zaterdag 24 maart 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang 

Zondag 25 maart 10.30 uur  Eucharistieviering, jubileumviering pastoor Reijnen, m.m.v. diverse  

verenigingen uit Heijen, Afferden en Siebengewald

In memoriam: Paul Janssen

Als je door de Hoofdstraat/Nieuwwijkstraat kwam, zag je 

Paul heel vaak bezig in zijn moestuin of met de verzorging 

van zijn siertuin. Paul zat niet graag binnen. Immers, hij was 

opgegroeid in het ruime land “op de Belt” in Siebenge-

wald. Daar woonde hij in zijn jeugd met 9 broers en zus-

sen. Later, toen hij getrouwd was met Lies Kamps, trok het 

echtpaar naar Heijen om in te trekken bij de ouders van 

Paul. Tien jaar lang hebben ze daar gewoond om uiteinde-

lijk hun woning aan de Hoofdstraat te betrekken, samen 

met hun 3 kinderen. Hij werkte als boswachter en later 

als nachtwaker/receptionist bij “Maria Roepaan”. Als jager 

en als reserve-politieagent (in de vrije tijd) droeg hij zijn 

steentje bij aan de orde en netheid in de samenleving van 

mens en dier. Paul heeft ook enkele maanden gewerkt 

als koster in onze parochiekerk. Bij het ouder worden 

gingen zijn mogelijkheden achteruit en zijn vitaliteit ver-

dween beetje bij beetje. Hij werd tenslotte opgenomen 

in het verpleeghuis; dit was zwaar, maar noodzakelijk voor 

Paul zelf en ook voor zijn Lies. Daar is hij op 17 januari 

2012 gestorven. Zijn naasten hebben op zaterdag 21 

januari afscheid van hem genomen, samen met velen van 

zijn familie, vrienden, buren en oud-collega’s. Een van zijn 

kleinkinderen (Tijn) heeft als afscheid voor opa op de 

bugel gespeeld. De kleine man beleefde daarbij intens het 

verdriet van het afscheid: ontroerend. Moge Paul, die zo-

veel moois op deze aarde heeft achtergelaten, nu rusten 

in de vrede en het licht van de Eeuwige die hij gedurende 

zijn leven altijd in ere heeft gehouden.

Op 29 maart a.s. gedenkt onze pas-

toor het feit dat hij 25 jaar geleden 

(op 29 maart 1987) tot priester 

is gewijd. De kerkbesturen van de 

parochies Heijen, Afferden en Sie-

bengewald willen dit niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Op zondag 25 

maart staan we daarom in een 

gezamenlijke feestelijke eucharistie-

viering stil bij dit zilveren jubileum. 

De viering vindt plaats in de kerk 

van Heijen, aanvang 10.30 uur. 

Aan de inhoud van deze viering 

wordt door de kerkbesturen en 

diverse betrokken verenigingen nog 

gewerkt. Na de eucharistieviering is 

een receptie gepland waar iedereen 

de jubilaris kan feliciteren. 

Wij nodigen u van harte uit dit 

jubileum met ons en met pastoor 

Reijnen te vieren. 

Het kerkbestuur

25-jarig priesterjubileum pastoor H. Reijnen
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Voorstellingsmis communicanten 2012

Tijdens de voorstellingsmis op zaterdag 10 maart 2012 om 19.00 uur zullen de volgende communicanten  

zich voorstellen aan de parochie:

Lasse Hermsen   Ashley Zwitserloot  Evy Jansen

Jarne Gijsberts   Oliwia Radziejewska  Floor Coenen

Romi Franzmann   Max Willems   Lex Wilbers

Ruan Grens   Nick Traa

Deze kinderen doen hun Eerste Communie op Hemelvaartsdag 17 mei 2012 om 11.00 uur.

Vormelingen 2012

In de mis op vrijdag 23 maart 2012 om 19.00 uur ontvangen de 23 hieronder genoemde kinderen hun heilig vormsel.

Laura van IJzendoorn Tim van Bree  Fleur Willems  Noa Hol 

Jasper van Bree  Anouk Jansen  Miko van Dijck  Tessa van de Kamp 

Jessica Guelen  Romy Kroon  Anna Hol  Merijn Lambregts  

Alex Janssen  Jeroen Melis  Job Linders  Sanne Peeters 

Daniek Peeters  Tim Roelofs  Dirk Schonenberg Indy Schoofs  

Johan Jacobs  Emmely Voss  Dirk Wessels

Vastenactie 2012

Bij deze Hèjs Nèjs ontvangt u het zakje 

voor de vastenactie. In de periode van 

Aswoensdag tot en met Pasen staat de 

vastenactiebus in de kerk klaar voor uw 

bijdrage. Ook kunt u het vastenzakje bij 

pastoor thuis inleveren.

De opbrengst van uw gaven wordt 

verdeeld over verschillende projecten: 

het vastenproject van het Bisdom ont-

vangt een deel en het goede werk van 

Pater Gruyters en Jan Laarakker wordt 

gesteund. Wij hopen weer een gulle bij-

drage van u te ontvangen. Hartelijk dank, 

het kerkbestuur.

Bericht van Jan Laarakker

Een late nieuwjaarswens en hartelijk dank voor de steun aan de missie in 

Masindi. Met een vriendengroet, Jan Laarakker

Ook de Damiaanschool heeft een nieuwjaarswens voor ons allen.

Groeten van de Blessed Damianschool in Masindi. De staf en leerlingen 

van het voortgezet en basisonderwijs willen hierbij hun verschuldigde 

dank betuigen voor de steun die u geeft voor de opvoeding van de 

noodlijdende kinderen van onze school.

Wij bidden voor een goede gezondheid en Gods bescherming in het 

komende jaar.

Wij wensen u van ganser harte een gezegende Kerst en een voorspoe-

dig nieuwjaar. God zegene u allen.

de Blessed Damianschool

17
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Hieronder ziet u, dat het Fries zich nogal onder-

scheidt van het ABN (zie ook column); voor het 

gemak is de vertaling ook opgenomen.

Winterbyld 

Yn 't sulver skoot de Greidhoek by my lâns.

In lichte rûchfroast hâldt is gea omsletten.

De stille skiep fine amper noch wat fretten

En plaetsen sliepe, hawwe neat omhans.

Ien ienlik boerefamke griep har kâns

As harke it nei de twang fan âlde wetten.

Op 't iere iis fan de novimbersleatten

Siket it preamkeskowend om balâns.

Do lytse rydster met dyn wiffe skek,

Weibruid fan ûnder heite skuorretek,

Ik sjoch dy as jongfaam al swierich strûzen

De Alve Stêden del as wie it neat,

Fergetten is dy dan dy smelle sleat...

En jimme skriuwe al lang it jier twatûzen.

Winterbeeld

De Greidhoek met zijn zilvervloer

Glijdt langs me heen: rijp legt het veld aan banden.

De hoeven slapen, hebben niets om handen,

De stille schapen vinden amper voer. 

Eén eenzaam boerenmeisje greep haar kans

Als liet het zich door oude wetten dwingen.

Op 't ijs van vroege winterweteringen

Houdt het zich schuifsleënd in balans.

Jij kleine rijdster die hier moeizaam klauwt,

Zo onder vaders rietdak weggesjouwd,.

Ik zie je later al met struise slagen

Als was het niets langs elf steden gaan,

Die smalle sloot denk je dan niet meer aan...

Voor jullie zal lang 't jaar tweeduizend dagen.

Winterse ontboezemingen

Het allermooiste schaatssonnet ooit geschreven is misschien wel 'Dof 

violet is 't west' van Der Mouw. Niet alleen vanwege die fantastische 

openingszin, maar vooral omdat in dit sonnet dichten en schaatsen 

volkomen samenvallen. Dichten is schaatsen en schaatsen is dichten. 

Uit de bundel Brahman I.

Dof violet is 't west en paarsig grijs. 

Nog wandel 'k door het zwaar berijpte gras,

En hoor naast me op de vaart het fijn gekras

Van schaatsen over 't hol rinkelend ijs: 

Ik heb 't gevoel, of 'k op 't bevroren glas 

Cirk'lend, zwevend, zwenkend op kunst'ge wijs,

Met 't buigend bovenlichaam daal en rijs: 

'T is in mijn rug, of 'k zelf op schaatsen was. 

Zo hoop 'k dat, langs wiens geest mijn verzen glijen,

Alleen, in paren, of in lange rijen,

Schomm'lend op maat en rijm van hollands staal,

Dat hij de wind, die mij droeg, zelf hoort waaien,

En 't fijn slieren en 't heerlijk brede zwaaien 

Voelt van zijn eigen stemming in mijn taal. 

 
Johannes Andreas der Mouw

1863 – 1919
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De best getrainde spier  

is de lachspier…

VERENIGINGSINTERVIEW

De oprichting.

Marietje Jansen (74) weet zich nog te herinneren hoe 

het begon. Zo rond 1967 kwam een aantal Heijense 

dames iedere week een uur gymmen in de Zaal De 

Klomp. Deze lessen werden gegeven door Marian Kes-

sels. Marietje is zelf al ruim 35 jaar lid van de gymclub 

en is dan ook de oudste van het stel. De jongste is 46 jaar 

oud. De vijftien leden die de club nu telt is een overblijfsel 

van wat eens vier groepen waren. Na het gereedkomen 

van de gymzaal bij de basisschool is de club hier naar toe 

verhuisd. De gymzaal is overigens in het bezit van Optis-

port. De zaal wordt dus van dit bedrijf gehuurd.

Als de leden van de Heijense gymclub deze opmerking horen moeten ze allemaal weer hartelijk la-

chen. Wij bezochten de dames toen ze nog napuffend van hun wekelijkse gymuur in het kleedlokaal 

van de gymzaal zitten. Het viel niet mee om alle opmerkingen en verhalen op te pikken, u weet 

wat er gebeurt als je vijftien vrouwen bij elkaar zet…. Dan praat iedereen netjes op haar beurt.... Ai, 

niet dus. Het is een drukte van jewelste! Maar goed, onderstaand vindt u ongeveer een overzicht 

van wat we allemaal gehoord hebben…..

Ton van Wissing doet een poging Antoinette Kerkhoff af te stoppen



ff napuffen in de kleedkamer
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Ton van Wissing

Tot voor vijf jaar geleden hadden de dames altijd een 

vrouwelijke gymleraar, maar toen de laatste vertrok 

kwam Ton van Wissing voor haar in de plaats. Op de 

vraag of hij eerst op vlaai moest trakteren voordat de 

dames over de streep waren, geeft hij toe dat hij wel 

eerst een proefles heeft moeten geven, maar de vlaai 

was gelukkig niet nodig. Volgens Ton’s vrouw Heleen 

hoeft niemand medelijden te hebben dat hij zich als 

enige man tussen de vrouwen staande moet zien te 

houden. Hij vermaakt zich prima tussen de dames. Ton 

is een echte sportfanaat. Hij is voetbal- en tafeltennis-

trainer geweest. En nu begeleidt hij dus de dames van 

de Heijense gymclub. 

Hoe ziet een gymles eruit?

Het uitgangspunt is ontspanning! Even uit het gedoe 

van alledag. Het gaat dus niet alleen om fanatiek te 

sporten maar zeker ook om de gezelligheid. De les be-

gint met een warming-up op muziek. YMCA is populair. 

Dan rekoefeningen, meestal staand en daarna grond-

oefeningen op de mat. Het laatste kwartier van de les 

mogen de dames zich uitleven in een balspel.  

Bijvoorbeeld handbal, korfbal, trefbal. Maar veruit favo-

riet is volleybal. Volgens Ton is dat alleen, omdat ze dan 

het minste hoeven te doen. Luid protest 

is zijn deel. 

Lees meer op pagina 23.

 

 

foto uit het archief, jaartal onbekend
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De les is elke week anders. Ton probeert zo veel 

mogelijk variatie in de lessen te brengen en dat wordt 

zeer gewaardeerd. Ton sluit zich met het balspel meest-

al aan bij de verliezende groep. De dames vinden hem 

eigenlijk iets te groot. Hij pakt de ballen iets te gemak-

kelijk af volgens hen. Maar ook als Ton eens verhinderd 

is een les te geven gaan de dames als er genoeg animo 

is toch lekker samen een uurtje gymmen. Dat is geen 

probleem.

Gebeurt er wel eens iets geks tijdens de les?

Iedere week gebeurt er wel wat geks, lachen ze. Maar 

een van de leukste herinneringen hebben de dames 

aan de les waarin Petra Broeren 50 jaar werd. Tijdens 

de les vloog de deur ineens open en kwam een drietal 

Sara’s de zaal ingehuppeld. Grote hilariteit natuurlijk!

En zijn er ook andere activiteiten?

Ook dat blijkt het geval. Ieder jaar gaan ze met z’n al-

len fietsen. Vroeger maakten ze nog wel eens een lange 

tocht. Dan fietsten ze naar verschillende plaatsjes in de 

buurt of ook wel naar Duitsland. Vaste prik was dan 

koffie met gebak ergens onderweg. De laatste twee 

jaar fietsen ze op en neer naar Restaurant Molenzicht 

om samen lekker te wokken. Ook voor Kerst komen 

ze een keer bij elkaar buiten de les om. 

Kunnen jullie nog nieuwe leden gebruiken?

Ja natuurlijk, horen we in koor. Nieuwe leden zijn van 

harte welkom. Een jaar les (10 maanden) kost € 80,00. 

Je kunt je opgeven bij Elly Hiep, Heesweg 23, telefoon 

511350. Zij is de “financieel directeur” van de club, 

een titel waar ze zelf niets van moet weten. Maar zij 

zorgt voor het innen van de contributie en alles wat 

daarmee samenhangt. Samen met Mia Kroon (general 

manager, met dikke knipoog) zorgt ze voor het reilen 

en zeilen binnen de club. De les wordt gegeven op 

woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.

Dus als je je (lach)spieren eens goed wilt oefenen, 

meld je dan aan bij dit vrolijke stel! 

de huidige gymclub
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Ook dit jaar is de werkgroep Heisa (onderdeel van 
Vereniging Hèjje Mojjer) weer druk bezig met ons 
inmiddels beroemde dorpsfeest HEISA.
Dit jaar hebben we het wat groter aangepakt en 
beginnen we al op zaterdag 26 mei met: Main-
street Dance Event. DJ Contest “Mainstreet Dance 
Event” @ Heijen City HEISA.

Op zaterdag 26 mei vindt in Heijen City tij-
dens HEISA het “Mainstreet Dance Event” plaats.
Op dit evenement zullen een aantal toppers uit 
de DJ wereld de boel op zijn kop komen zetten. 

Maar...... !!!!!! We hebben één plek in onze line-up 
gereserveerd voor aanstormend DJ talent uit de 
regio. Hiervoor zullen we op 13 April en 20 April 
2012 een DJ contest houden te Heijen City. Dus 
denk jij dat je genoeg DJ talent hebt om Heijen op 
zijn kop te zetten? Meld je dan voor 1 maart 2012 
aan per mail op info@madplanet.nl. Vermeld in je 
mail: je naam, adres, telefoon, leeftijd en het genre 
dat je wilt gaan presenteren.

Wat ontvangt de winnaar nog meer ???
De winnaar ontvangt een geldbedrag en daar-
naast krijgt hij/zij een plaats in de Line-up van het 
Festival “The House of Muchique Outdoor” dat 
plaats zal vinden op 15 juli 2012 aan de Maaskade 
te Cuijk . 

zondag 27 mei
-     Beginnen we met een brunch voor het hele 

dorp. Kaartjes hiervoor zullen huis aan huis 
verkocht worden

-      Vervolgens gaan we gezellig samen ouderwets 
Frühshoppen

-     Buiten zullen de kinderen zich ook zeker weer 
niet vervelen

-    Heijen’s got talent

Een ieder die een talent heeft wat uniek, verba-
zend, etc etc. is, kan meedingen naar de geweldige 
hoofdprijs. Opgeven kan via www.dorpsfeest.he-
ijen@gmail.com maar kan ook schriftelijk ingeleverd 
worden op Hoofdstraat 28, 6598 AE Heijen.

De dag zal worden afgesloten met muziek voor 
een groot publiek, dat wil zeggen voor ieder wat 
wils.

Heisa 2012 zal weer mogelijk gemaakt worden 
door onze sponsoren en onze vrijwilligers. Alvast 
onze dank!

Wij verwachten jullie allemaal op 26 en 27 mei!  
Tot dan!!

Volg alle ontwikkelingen ook via facebook en na-
tuurlijk via www.heijen.info
 

  LET OP: Inschrijving sluit op 1 maart2012
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website www.heijen.info

Na 2 jaar en 1 maand is op zondag 22 januari de 
150.000 ste bezoeker geweest. Gemiddeld komen 
er per dag 100 bezoekers www.heijen.info 
Met vriendelijke groet Piet Manders
Webadministrator www.heijen.info

PRIKBORD

 
Aan geïnteresseerde lezers,

In 2010 en 2011 zijn er van mijn hand drie bundels met 
woordspelingen en doordenkers in korte, kernachtige zinnen 
verschenen, namelijk in 2010 het boek, getiteld: ‘Woorden 
laten met zich spelen, mensen niet’ en in 2011 de boeken 
met de titels: ‘Je kunt je heel wat afvragen’ en ‘Zin om door te 
denken’? In deze bundels zijn de (vraag)zinnen in willekeurige 
volgorde opgenomen. Bij een enkele bundel heeft het niet zo 
veel zin om te gaan rubriceren. Nu er inmiddels drie bundels 
zijn uitgebracht, heeft rubricering wel degelijk een voordeel 
voor het lezerspubliek. In één oogopslag is te zien over welke 
hoofdonderwerpen men kan doordenken. Het komt volgens 
mij en andere mensen die er ook zo over denken, de lees-
baarheid ten goede. Bovendien kan men dan gemakkelijker 
een leeskeuze maken.

Het verzamelde boekwerk van drie vorige uitgaven, aangevuld 
met nieuwe vondsten, omvat 178 pagina’s en is in dertien 
rubrieken onderverdeeld namelijk: medisch;  bancair, financieel; 
onderwijs, scholing; dieren allerlei; overige beroepen en bedrij-
ven; karaktertrekken, leefwijze, gemoedsstemming; vermakelijk-
heden en hobby’s;  voetbal en andere sporten; weersomstan-
digheden en natuurverschijnselen; politiek; culinair; muziek en 
diversen.

Ik wil deze verzameling graag ter kennis brengen aan nieuwe 
lezers, m.a.w. op de aan de uitgever in te leveren e-maillijst zul- 

 
 
 
 
len nieuwe namen worden vermeld, want eerder aange 
schreven adressen voor de promotiemailing kunnen al een of 
meerdere bundels in bezit hebben.

Volgens mij heeft deze nieuwe opzet voor de lezers veel 
plussen. Op de eerste plaats levert het voor hen een finan-
cieel voordeel op, daar het  kopen van één bundel met 178 
pagina’s goedkoper uitvalt dan wanneer ze drie afzonderlijke 
bundels zouden hebben gekocht met ongeveer hetzelfde 
aantal pagina’s.

Het verzamelwerk zal in de loop van 2012 bij genoemde 
uitgever verschijnen, onder voorwaarde dat ik een e-maillijst bij 
hen indien waarop minimaal 40 e-mailadressen staan vermeld.

Bent u geïnteresseerd  in dit verzamelwerk dan gelieve u mij 
per e-mail te bevestigen dat u vrijblijvend een eenmalige pro-
motiemailing van uitgeverij Boekscout wilt ontvangen betref-
fende het nieuwe boekwerk van Paul Rongen met als titel:  
Laat je brein doordenken zodat u van de verschijningsdatum 
op de hoogte wordt gebracht.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Paul Rongen, Heijen - e-mailadres: nelly.rongen@hetnet.nl 
Heikampseweg 46

Samenvoeging  van drie  bij  boekscout  uitgegeven  bundels

Oproep…

De redactie heeft het plan opgevat om een nieuwe rubriek in 
het Hèjs Nèjs in het leven te roepen. Namelijk  “Hoe is het toch 
met….” We zouden graag in contact komen met ex-Heijenaren 
(geboren en/of getogen) die elders in Nederland of in de rest van 
de wereld hun stekkie hebben gevonden. Wat is er van hen terecht 
gekomen, waar zijn ze mee bezig? Tips en aanmeldingen zijn van 
harte welkom bij: Marjo Boekhorst (marjo.boekhorst@heijen.info). 

13 februari 2012

In memoriam 

Theo Arts 
 
 
 

Tot ons leedwezen hoorden wij vanmorgen 
dat Theo Arts, die wij zo kort geleden nog 
hebben mogen interviewen in verband met 
het 60-jarig huwelijk, is overleden.  
We wensen zijn vrouw Mieke, de kinderen 
en kleinkinderen, verdere familie en vrienden 
veel sterkte bij dit enorme verlies.
Redactie Hèjs Nèjs.
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De Huyberg

Toos vertelt: “ongeveer dertig jaar 

geleden is er een start gemaakt met 

wat nu KION peutergroep De Zon-

nepitjes heet. Deze werd destijds 

gerund door een aantal moeders. De 

eerste locatie was de Huyberg. De 

peuterspeelzaal verhuisde daarna naar 

een noodgebouw bij de Heggerank 

en later, in 1997, hebben we het leeg-

gekomen klaslokaal naast D’n Toomp 

betrokken.” 

Sinds 2005 varen ze onder de vlag 

van KION, een organisatie die kin-

derdagverblijven, voor- en naschoolse 

opvang en peuterspeelzalen leidt. Er 

werken 1200 mensen bij KION, dat 

een werkgebied heeft in een straal 

Het is een feest  

om een Zonnepitje te zijn….
Dat is het streven van de drie pedagogisch medewerksters van de Heijense peutergroep aan 

de Sleedoornstraat. We hebben een vrolijk gesprek met Toos Franken (54), Nellie Versteegen 

(56) en Nicole Peeters (39), die zich alle drie al jarenlang inzetten om een paar ochtenden per 

week te werken met de peuters van Heijen en ze belangrijke vaardigheden bij te brengen. Het 

betreft de kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar. Daarna gaan ze naar de kleuterklas.

Toos, Nellie en Nicole met hun Zonnepitjes
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van wel 30 kilometer rondom Nijme-

gen. Sinds de speelzaal door KION 

overgenomen is, werken er alleen nog 

professionele krachten bij de groep, 

die regelmatig bijgeschoold worden.

De kinderen

Momenteel zijn er twee groepen van 

veertien kinderen die twee maal per 

week drie en een half uur komen spe-

len in de gezellige ruimte. Voorheen 

waren er drie groepen, maar nogal 

wat kinderen uit Heijen gaan nu naar 

een kinderdagverblijf waar ze de hele 

dag kunnen blijven, eten en slapen. Dat 

kan bij De Zonnepitjes niet.

Je kunt je voorstellen dat de kinderen 

zich hier heerlijk op hun gemak voelen, 

niet alleen omdat ze zulke lieve juffen 

hebben, maar ook de inrichting van 

het lokaal oogt zeer kindvriendelijk. 

Nellie: “als de kinderen komen mogen 

ze zelf kiezen wat ze gaan doen. De 

één kruipt in de poppenhoek of de 

bouwhoek, de ander zoekt een puz-

zeltje en gaat daarmee aan tafel zitten. 

Ook kleuren is heel populair, evenals 

verven, plakken en knippen. Ja, ja, onze 

peuters zijn heel creatief! Rond  10 

uur gaan we met z’n allen aan tafel en 

worden er liedjes gezongen, verhaaltjes 

verteld en/of kringgesprekjes gevoerd 

en krijgen de kinderen drinken en fruit. 

Na het eten en drinken gaan de peu-

ters weer even lekker hun eigen gan-

getje. Daarna wordt het programma 

voortgezet al naargelang het thema en 

aan het eind van de ochtend wordt er 

gezamenlijk opgeruimd en afgesloten. 

Door een vast patroon te volgen leren 

de kinderen alvast een beetje schoolse 

discipline.

Thema’s

Nicole vertelt: “we maken aan het 

begin van het schooljaar een planning 

van onderwerpen die we gaan behan-

delen. Lente, herfst en winter, Sinter-

klaas en kerstmis zijn standaard, maar 

we proberen ook andere thema’s te 

bedenken. Zo hebben we al eens het 

thema “politie” gehad. Er kwamen  

echte politieagenten in de klas en zij 

deelden bonboekjes uit. Dat vonden 

de kinderen prachtig. Ze vertellen dan 

ook rustig tegen de agenten: “mijn 

vader reed door rood en hij kreeg een 

bon. Toen was mijn moeder heel erg 

kwaad…..“ 

Thema’s moeten bij voorkeur bij hun 

dagelijkse wereld  aansluiten. 

Er is een oudercommissie die het 

team bijstaat met allerlei hand- en 

spandiensten. Zo is er een creatieve 

moeder die de prachtige verfteke-

ningen op het raam aan de voorkant 

verzorgt. Ouders begeleiden ook 

uitstapjes en feestjes. Het team is erg 

blij met deze hulp.

Op maandag en vrijdag gaan ze 

met de kinderen een uurtje naar de 

gymzaal. Een paar leerlingen uit groep 

8 mogen dan helpen met het aan- 

en uittrekken van de gymschoentjes 

en de jasjes. Een activiteit waar de 

achtsteklassers maar al te graag aan 

meedoen! 

Wat kinderen ook leuk vinden is 

koekjes bakken. Of pepernoten of 

appelflappen. Ze hebben zelfs heerlijk 

vers brood gebakken in een heuse 

broodbakmachine. Ook hebben ze 

met Pasen wel eens kuikentjes in de 

groep gehad. Dat was niet zo’n succes 

want de arme kuikentjes werden uit 

pure liefde zowat dood geknepen. Op 

dierendag mogen de kinderen hun 

knuffels meenemen.

Lees meer op pagina 29.



29

Kinderen doen soms grap-

pige uitspraken, hebben jullie 

voorbeelden?

De juffen lachen: ja, soms hoor je wel 

eens wat. Een meisje had een zusje 

gekregen. Juf Nicole vroeg toen ze aan 

tafel zaten of ze haar babypop even 

wilde wegleggen. Meisje: “nee, want 

ik moet borstvoeding geven.” Zelfde 

meisje zat op het toilet en juf Nellie 

hielp haar met aankleden. Meisje heel 

vertrouwelijk en daarbij kijkend naar 

de boezem: “hé juf Nellie, geef jij ook 

borstvoeding?”

De juf had een gipsbeen en de 

kinderen hadden het goed bekeken 

en bewonderd. Toen na enige weken 

het gips er weer af ging vroeg een 

kind belangstellend: “en, heb je je oude 

been weer terug?” 

Een kind had altijd staartjes in haar 

haren, maar op een dag niet. Ander 

kindje: “hé heb jij geen staartjes?” 

“Nee”, was het antwoord, “vandaag 

heb ik ze gelakt.” Toos: “Voor de 

kinderen is het vaak vanzelfsprekend 

dat wij  in de peuterspeelzaal wonen. 

Vragen waar onze bedjes zijn en onze 

papa en mama. Het is heel grappig 

om de dialogen tussen de kinderen te 

volgen.”

Regeltjes

We vragen de juffen hoe ze het 

klaarspelen om veertien kinderen 

lekker bezig te houden. Dit vinden 

ze helemaal niet zo moeilijk. Hier zijn 

regeltjes, zeggen ze, en de kinderen 

weten dat ook. Als ze naar groep 1 

gaan kunnen de kinderen over het 

algemeen al heel goed in de kring 

zitten, luisteren naar een verhaaltje, 

navertellen wat ze gehoord hebben. 

Ze kunnen knutselen en kennen de 

kleuren. Ze zijn zindelijk en redelijk 

zelfredzaam, vertonen al sociaal 

gedrag en kunnen opruimen. Dat is 

heel veel! De ontwikkeling van een 

kind op deze leeftijd is enorm en 

binnen de peutergroep begeleiden 

ze dit op een speelse wijze. Ouders 

vragen ook vaak advies. Regelmatig 

worden er ouderavonden gehouden. 

En als de kinderen 4 jaar zijn maken 

ze een overdrachtsrapport, dat door 

de leiding en de ouders wordt gete-

kend. Hierin wordt beschreven hoe 

de ontwikkeling van een kind op dat 

moment verloopt en deze rapportage 

gaat dan naar de basisschool.

Hoe wordt je kind een Zon-

nepitje?

Heel eenvoudig: voordat je kind twee 

jaar wordt meld je hem of haar aan 

via de website van KION. (www.kion.

nl). Het is niet gratis, er wordt een in-

komensafhankelijke bijdrage gevraagd. 

Maar dan mogen ze  ook heerlijk 

spelen, zingen, knutselen en nog véél 

meer. En dat bij Toos, Nicole en Nellie. 

Heel gezellig! De peuters van Heijen 

zijn van harte welkom.

INTERVIEW

Toos, Nicole en Nellie hebben zichtbaar plezier in hun werk.
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Speenkruid (Ranunculus 

ficaria subsp. Bulbilifer)

Een van de eerste voorjaars-

planten die zijn heldergroene 

bladeren en felgele bloem-

hoofdjes boven de grond uit-

steekt is het gewoon speen-

kruid. Vaak zie je al in februari 

een groen met geel tapijt van 

deze plantjes verschijnen.

Kenmerken

De plant hoort tot de Ranonkelfa-

milie (Ranunculaceae), net als de 

boterbloem en de dotterbloem. Het 

is een laagblijvende plant die bloeit 

van maart tot mei, maar vaak ook al 

vroeger als de winter niet zo streng 

is geweest. De soortaanduiding fica-

ria komt van het Latijnse Ficus, dat 

vijg betekent. Oude namen voor 

deze plant zijn 'vijgwortel', 'hane-

klootjes' en 'katteklootjes'. De naam 

'speenkruid' is volgens sommigen 

afgeleid van de vorm van de knol-

len, die op kleine speentjes lijken. 

Volgens anderen is de naam afgeleid 

van de toepassing tegen aambeien, 

oftewel speen. 

De hartvormige, glanzende, bla-

deren zitten aan het uiteinde van 

een lange bladsteel. De gele bloe-

men hebben acht tot twaalf felgele 

kroonbladeren. Bij slecht weer blij-

ven de bloemen gesloten, bij zon 

spreidt de bloem zich wijd open. 

Op veel plaatsen is de bodem dan 

ook bedenkt met een geel tapijt van 

speenkruid. Het plantje wordt niet 

hoger dan 10 cm. De opmerkzame 

wandelaar zal deze plantjes in en 

rondom Heijen zeker waarnemen. 

Na de bloei, er is dan ook niet meer 

voldoende licht omdat de bomen 

en struiken bladeren krijgen, sterft 

het bovengrondse deel van de 

plant af, de ondergrondse knolletjes 
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Speenkruid (Ranunculus 

ficaria subsp. Bulbilifer)

van enkele millimeters lengte blijven in 

leven voor het volgende jaar. 

Verspreiding

Gewoon speenkruid is in Nederland 

algemeen en komt voor op vochtige 

gronden, langs natte bosranden en 

slootkanten, maar ook een beschaduw-

de vochtige plek waar af en toe de zon 

schijnt is al voldoende voor dit plantje. 

Het verspreidingsgebied beslaat geheel 

Europa, de Kaukasus, West-Siberië en 

Midden-Azië. Gewoon speenkruid 

verspreidt zich zowel door zaadvor-

ming en verspreiding als door knol-

len. Deze laatste groeien niet alleen in 

de grond, maar ook als broedknollen 

in de oksels van de bladstelen. In een 

tuin is gewoon speenkruid een aardig 

plantje, maar het moet wel in de hand 

gehouden worden omdat het zich via 

de in de grond blijvende knolletjes snel 

verspreidt.

Gebruik

De bladeren van gewoon speenkruid 

bevatten veel vitamine C. Ze kunnen 

gebruikt worden in salades. Zorg er 

wel voor dat je de bladeren voor de 

bloei plukt;  tijdens de bloei ontwik-

kelt de plant giftige stoffen. De wor-

tel bevat onder andere tannine, wat 

een samentrekkende werking heeft. 

Vroeger werd deze wortel dan ook 

wel in- en uitwendig gebruikt bij aam-

beien. Inwendig gebruik is echter niet 

verantwoord. 

Wij wensen iedereen een bloemrijk 

voorjaar

Martha en Paul

Voor Marijke Kranendonk leverde dit bijzondere 

kruid inspiratie voor een mooi gedicht:

Vroeg bloeiend speenkruid

fris groen blad aan de bomen

voorzichting ontwaakt

schoonheid die ik vermoedde

ontvouwt zich voor mij

voorafgegaan door

dartele lammetjes

vrolijk in de wei

goedkeurend kijk ik naar mijn

schoon wasgoed droog aan de lijn

zittend in mijn stoel gaan

gedachten naar daden

die ik wil gaan doen.
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Het is een pittige 4-daagse, maar voor de echte wandelaars 

zal het een unieke ervaring zijn. De wandelingen zijn onge-

veer 20 km lang en duren tussen de 4 en 5 uren. We lopen 

in een groep met een gids, die u de weg wijst en u van 

alles kan vertellen over de Portugese dorpjes en de rijke 

historie van dit prachtige gebied. De wandelingen begin-

nen ’s morgens om 9.30 uur en eindigen rond 15.00 uur in 

de middag! Onderweg krijgt u iedere dag een gevarieerde 

lunch aangeboden, met onder meer op een van de dagen 

de welbekende Portugese “piri piri” kip. Na 2 wandeldagen 

is er een rustdag, want het is en blijft natuurlijk wel vakantie! 

Tijdens de 1ste wandel 4-daagse (van 30 maart 2012 t/m  

3 april 2012) is er op de rustdag de officiële opening van 

het kampeerseizoen. De rustdag is op zondag 1 april 2012. 

Dit wordt ieder jaar gevierd met een hapje en een drankje 

en dat is dus uiteraard ook voor de wandelaars. Wilt u deze 

unieke ervaring meemaken, dan kunt u zich opgeven door 

een mail te sturen naar chave-grande@sapo.pt  Wilt u dan 

Wandelvierdaagse Portugal 2012
30 maart t/m 3 april en 1 t/m 5 mei

Camping “Quinta Chave Grande”
www.chavegrande.com
E-mail: Chave-grande@sapo.pt 

Lot en Theo Pouwels organiseren voor gemotiveerde en goed getrainde wandelaars voor de eer-

ste keer een tweetal wandelvierdaagse(s). Startpunt is hun camping en de routes voeren door de 

schitterende en ongerepte Portugese natuur en authentieke dorpjes in de omgeving van de cam-

ping. De vierdaagses vinden plaats van 30 maart tot 3 april en van 1 tot 5 mei 2012.

graag ook even aangeven voor welke wandel 4-daagse u 

zich wilt inschrijven en op welke dag u op de camping wilt 

arriveren. We nemen aan dat u met een auto en caravan 

of met een camper naar onze camping in Portugal komt. U 

bent welkom vanaf woensdag 28 maart 2012. 

Lot en Theo hebben een mooi en voordelig wandelarran-

gement voor u gemaakt: U betaalt voor 4 dagen wan-

delen met een gids, en 4 x lunch onderweg en 6 over-

nachtingen op onze camping (met een auto + caravan + 

elektra of met een camper + elektra) van 29 maart 2012 

tot en met 4 april 2012: €105,- p.p.  

Zij hopen op veel sportieve en positieve reacties, zij heb-

ben er in ieder geval heel veel zin in.

In het volgende Hèjs Nèjs staat een uitgebreid interview 

met Lot en Theo Pouwels.
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Agenda 2012

Donderdag 23 februari  
Zij Aktief: Bijeenkomst met als onderwerp
“Loverboys en huiselijk geweld”
19.30 uur: Zaal Schuttershof

Week 9 (27 februari tot en met 3 maart)
Sint Dionysiusgilde: Tuinactie

Zondag 4 maart 
V.V. Heijen 1 -  Gassel 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

5 maart tot en met 31 maart
E.H.B.C. Driebandentoernooi
Zaal Schuttershof

Zaterdag 10 maart 
C.V. De Wortelpin: Wortelpinnejoeks
20.00 uur Zaal Schuttershof

Zondag 11 maart
Vogeltjesmarkt 
9.30 – 11.30 uur Zaal Schuttershof
Entree € 1,00

10 maart tot en met 18 maart
LTC de Heikamp: Snellen Service Toernooi
Sportpark “de Heikamp”

Donderdag 15 maart 
Zij Aktief: Multiculturele avond door
Internationaal Vrouwencentrum Dunya
19.30 uur Zaal Schuttershof,

Zondag 18  maart 
V.V. Heijen 1 - GVV’57 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 24 maart 
Fanfare E.M.M. Percussion Event
19.30 uur D’n Toomp

Zondag 25 maart
Sint Dionysiusgilde Rommelmarkt
11.00 uur  Manege “De Kleine Hoef ”

Zondag 1 april 
V.V. Heijen 1 -  Excellent 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Dinsdag 10 april 
Zij Aktief: Bezoek Floriade

Zaterdag 14 april 
Die Original Maastaler Kapellencarousel
20.00 uur D’n Toomp

Donderdag 19 april  
Zij Aktief: Creatieve avond bonbons maken
Zaal Schuttershof

Zondag 22 april 
V.V. Heijen 1 -  De Zwaluw 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Vrijdag 27 april
Muziek voor iedereen
20.00 uur Zaal Schuttershof

Zondag 6 mei 
V.V. Heijen 1 -  HRC’27 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zondag 6 mei
Sint Dionysiusgilde  
Koningschieten
14.30 uur Schietterrein

Zaterdag 26 mei:  
Heisa: Mainstreet Dance Event 

Zondag 27 mei:  
Heisa: Dorpsfeest met brunch

Zondag 27 mei
Fanfare E.M.M. luistert de Pinkstermis op
9.30 uur Kerk

Vrijdag 1 juni   
Jeugdkamp VV Heijen

Vrijdag 1 juni  
Bedrijventoernooi VV Heijen

Zondag 3 juni   
Zeskamp Sportpark “de Heikamp”

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt  
op 29 maart 2012, daarin een 
interview met de prinsen carnaval

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:  (ambulance, brandweer, politie)   112

Politie: Europaplein 5, 6591 AV Gennep   0900 - 8844

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Gennep
 Europaplein 3, 6591 AV Gennep   0485 - 512317
 Spoed:    0485 - 518822  
 Huisartsenpraktijk Ottersum
 Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum   0485 - 512717
 Spoed:   0485 - 512490
 
 Buiten kantooruren:
 Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo   0900 - 8880

Apotheek: Medsen Apotheek Gennep
 Brugstraat 25, 6591 BA  Gennep   0485 - 545500

Gemeentehuis: Ellen Hoffmannplein 1, 
 6591 CP Gennep   0485 - 494141

Ziekenhuis: Maasziekenhuis Pantein
 Dokter Kopstraat 1, 
 5835 DV  Beugen   0485 - 845000

Storingen: Gas en elektriciteit   0800 - 9009
 Water (WML)   0800 - 0233040

Milieuklachten: Milieuklachtentelefoon   043   - 3617070

Dierenambulance: Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN)   024   - 3550222

Kerk: Parochie H. Dionysius Heijen
 Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39, 
 6598 AM Heijen   0485 - 511533

Thuiszorg: Thuiszorg Pantein   0900 - 8803
 Proteion Thuiszorg   088 - 850 00 00
 Proteion Schoon   088 - 850 00 00 

SOS telefonische hulpdienst  Dag en nacht aandacht   0900-0767
Sensoor     




