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Verder in dit nummer:  

De herfst is al een maandje oud en de bladeren kleuren weer prachtig. 
Paddenstoelen in overvloed en ook veel teksten met kleurrijke foto’s in dit Hèjs 
Nèjs van oktober. Er is extra aandacht voor ‘de jeugd’ uit Heijen: een bolleboos, 
een jonge ondernemer in spe en de Stichting Jeugdraad. Bovendien een veelheid 
aan berichten uit het actieve verenigingsleven, mededelingen op het Prikbord, interviews, bericht van Hèjje 
Mojjer en nieuws over de toekomst van Huys Heijen. In de column leest u alles over de redactie van Hèjs Nèjs. 
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Met enige regelmaat krijgen we de vraag: wie doet nou wat bij 
jullie redactie? eigenlijk vinden we dat zelf niet zo belangrijk, 
we maken immers met zijn allen maandelijks het Hèjs Nèjs. 
en dat betekent ook, dat we met zijn allen verantwoordelijk 
zijn voor de inhoud. We zetten daarom ook geen namen on-
der de artikelen. uitzonderingen vormen wat dit betreft onze 
gastredacteuren: Martha en Paul Toonen (Hèjje – natuurlijk- 
mojjer), Paul rongen (doordenkertjes) en riet reijnen en 
Gerrie Franken (Van toen tot nu). enerzijds vinden we hun 
bijdragen een welkome aanvulling op wat wij zelf schrijven en 
anderzijds doet het recht aan de opvatting dat Hèjs Nèjs een 
blad is voor, maar ook van Heijen. 

Maar om voor eens en altijd een eind te maken aan het myste-
rie volgt hierna een omschrijving van de taakverdeling. dit is 
een verdeling in hoofdlijnen. Soms vindt er overlap plaats en 
voor een aantal taken fungeren redactieleden als reserve. Henk 
kerkhoff: hoofdredacteur. Verantwoordelijk voor de organisa-
tie, voorzitter van de redactievergaderingen, schrijver van de 
columns. Verzamelt alle teksten en stuurt deze maandelijks 
door naar roverMediagroup (hierna: rover). redigeert tek-
sten na opmaak door rover. Marjo Boekhorst: eindredacteur, 

Een kijkje in de keuken 
van de redactie.

schrijver van de interviews, contactpersoon tussen redactie en 
rover, redigeert teksten na opmaak door rover. 
erica reintjes: redactielid. Verzorgt Verenigingsnieuws en 
Prikbord. Verslaglegging tijdens interviews. ricky reintjes: re-
dactielid. Zorgt voor verslaglegging redactievergaderingen en 
tijdens interviews. Hans Boekholt: redactielid. Verzorgt agen-
da en Belangrijke telefoonnummers en adressen. let mede op 
de financiële zaken, redigeert teksten na opmaak door rover. 
Jan Teerling: werft adverteerders, onderhoudt contacten met 
adverteerders inclusief financiële afwikkeling; verzorgt ver-
spreiding en abonnementen van het Hèjs Nèjs. Margriet arts 
en Harrie Janssen: vormen samen de fotosectie. Zij maken en 
selecteren foto’s en controleren en bewerken zo nodig aange-
leverde foto’s zodat deze van voldoende kwaliteit zijn voordat 
ze naar rover gestuurd worden. 
in onze maandelijkse redactievergadering bespreken we de in-
houd van het komende nummer en kijken we vooruit naar de 
daarop volgende uitgaven. Hierbij dient er het nodige gepland 
en geregeld te worden. Ga bijvoorbeeld maar eens na wat er bij 
het plaatsen van een interview komt kijken: wie interviewen 
we, waarom in die maand, wie gaat mee naar het interview, het 
vastleggen van de datum van het interview, het houden van het  
interview, het sturen van de 1e opmaak naar geïnterviewde,  
het verwerken van eventuele op- of aanmerkingen, de aange-
paste versie ter controle naar geïnterviewde, het maken van 
foto’s en eventueel bewerken van meegeleverde foto’s, het stu-
ren van tekst en foto’s naar rover.  Na opmaak door rover vol-
gen minimaal twee controlerondes voordat de editie definitief 
naar de drukker kan. ik hoop, dat met het bovenstaande meer 
dan een tipje van de sluier is opgelicht. Bij wijze van uitzonde-
ring zet ik deze keer mijn naam onder deze column.

Henk kerkhoff

Hallo alle kinderen uit Heijen, Op 24 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 Teunesen 
Na een warm welkom vertrekken we naar de Toomp en 
hopen daar om ongeveer 15:00 uur feest te vieren samen 
met de Sint en zijn pieten. Net zoals de voorgaande 
jaren, willen we graag de zaal weer mooi versieren, maar 
ook daar hebben we jullie hulp voor nodig. Op school 

zullen er weer kleurplaten uitgedeeld worden. Als jullie 
die nou mooi inkleuren en weer op school inleveren in 
de daarvoor bestemde bus, dan zorgen wij dat al jullie 
kleurplaten in de zaal hangen als de Sint in Heijen komt. 
Onze jaarlijkse sinterklaascollecte zal plaats vinden in de 
week van 11 tot en met 16 november.  We hopen jullie 
allemaal te zien op de kade op 24 november  zodat we 
er een mooi feest van kunnen maken!

Groetjes van Sinterklaas en de zwarte pieten!
PS.  Het oranje comité stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de intocht.  

Column

Het oranje comité
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Hallo tennisvrienden,
De zomer is weer voorbij en het Heikamp Open 
Toernooi staat weer voor de deur! Het 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 
9 november t/m 17 november. Het toernooi staat open 

voor personen vanaf 17 jaar. Er wordt gespeeld in de 
categorieën HD, DD, GD in de rubrieken 4 t/m 8. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 8,50 p.p. De inschrijving sluit 
op 01 november 2013 23.59uur. Evenals andere jaren 
belooft het weer een gezellig toernooi te worden, zorg 
dus dat je er ook bij bent!
Met sportieve groet, LTC De Heikamp
Technische Commissie LTC De Heikamp

lTc de Heikamp

Verenigings- en ander nieuws

We staon d’r vet vör.  Zoals in het meinummer van het 
Hejs Nejs al te lezen viel, vinden de zittingsavonden 
dit jaar plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. 
We hebben als commissie goed geluisterd en om 
ons heen gekeken. De decembermaand is voor velen 
een maand waar de agenda bol staat van afspraken 
en activiteiten. Begrijpelijk dat keuzes moeten worden 
gemaakt. Voor ons een reden dat we jullie daarom in 
een andere maand gaan trakteren op een hele mooie 
avond. En het zou gewoon zonde zijn om het aan je 
voorbij te laten gaan.

Gesprekken met (aankomend) artiesten hebben 
tot nieuwe verfrissende uitwerkingen geleid die we 
jullie niet willen onthouden. Sterker nog, we staan te 
trappelen om ze te presenteren. Wij beloven: het is 
meer dan de moeite waard om je, dicht in de buurt, 
een avondje te laten verwennen met een geweldig 
kwaliteitsprogramma!! Er is heel veel inspiratie 
en enthousiasme onder de deelnemers en in de 
voorbereiding is veel energie gestoken. Dat vraagt om 
waardering. Zij halen het beste uit zichzelf en zetten 
momenteel nog de puntjes op de i. Daarnaast willen 
we je natuurlijk ook de tonpraters niet onthouden. 
En dat zijn niet zomaar een paar namen. Zij hebben 
al op menig buutkampioenschap hoge ogen gegooid. 
Wij durven met recht te stellen dat het een kleurrijke 
variété avond belooft te worden. Dit alles wordt dit 
jaar overgoten met een nieuw sausje. Maar om te 
weten hoe deze combinatie smaakt, nodigen we je 
heel graag uit om te komen proeven en te beleven. 
Zorg dat je kaartjes regelt en dus van een plaats 

verzekerd bent. De voorverkoop is op zaterdag 9 
november van 11.11 uur tot 12.11 uur bij Café Zalen 
Schuttershof. In de voorverkoop kosten de kaartjes 
€ 10,00 en er zit zoals je de laatste jaren bent gewend 
een stoelreservering aan vast.  Na de voorverkoopdag 
zijn de kaartjes verkrijgbaar bij “eeterij Heijes Hepke”. 
Op de dag van de voorstelling zijn de kaartjes tegen 
een prijs van €13,00 verkrijgbaar in de zaal.

Tot ziens in november.
De zittingsavondcommissie,
Theo Driessen, Ad van Zitteren, Marion Peeters, 
Dirk Ronnes, Ryanne Hermsen

Zittingsavonden 2013
D

E  W O R T E L P I N

D
E  W O R T E L P I N

C.V. De Wortelpin
organiseert

Zittingsavonden 2013
vrijdag 22 en zaterdag 23 November

Tonpraoters

Aanvang:  20.11  uur
Zaal open:  19.30 uur
Entree:      € 13,-
Voorverkoop   € 10,-

De voorverkoop vindt plaats op  
zat. 9 november a.s. vanaf 11.11 uur 
in “Cafe-Zalen Schuttershof
Ook dit jaar worden vaste zitplaatsen aangeboden.
Maximaal 11 kaarten p.p. Wees er dus snel bij !!!

Dirk Kouwenberg &
                   Stanny Jansen  

      

                      Met van eigen bodem:

            Kaboem - Ex Prinsen - Dansgarde -  
   De Vierkentjes - Goed Gevuld -
       Heijs uut volle Borst - Vak
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Na een zonnige vakantie is in augustus het voetbalseizoen 
weer van start gegaan. Reeds voor de vakantie zijn 
er door vrijwilligers voorbereidingen getroffen voor 
de werkzaamheden inzake het vernieuwen van het 
dak en de verwarming. Daarna was het de beurt aan 
Gebr. Janssen om het clubgebouw van een nieuw dak 
te voorzien. Service Vonk Groep zorgde voor een 
nieuwe warmwatervoorziening en verwarming.  Na de 
werkzaamheden van deze zomer is de accommodatie 
weer up-to-date.  Het sportpark nodigt zonder meer uit 
om een potje te voetballen. Dat doen we dan ook met 
de nodige teams. Vier seniorenteams spelen op zondag 
hun wedstrijden. De veteranen zijn op zaterdagmiddag 
actief.  De jeugdafdeling bestaat dit seizoen uit tien 
teams. Het doet ons tevens veel plezier u te kunnen 
melden dat er, na de start van Voetbal Extra bij de 
junioren in het vorig seizoen, thans ook twee elftallen 
bij de senioren spelen. Voetbal Extra is bedoeld voor 
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
Deze teams worden gesponsord door ESP, centrum 
voor fysiotherapie, medische fitness en re-integratie 
(zie foto). Erwin Jansen is direct betrokken bij ESP en 
wil zich graag speciaal inzetten voor Voetbal Extra. Op 
zondag 15 september werden de teams van Voetbal 
Extra en de jeugdteams voorgesteld aan het publiek 
door middel van een teampresentatie. Dit gebeurde 
voor de thuiswedstrijd van het eerste elftal tegen 
OKSV. Het was een geslaagde activiteit, die volgend 
jaar zeker voor herhaling vatbaar is (zie foto). 
Het is prettig om te 

constateren dat veel bedrijven V.V. Heijen een warm 
hart toedragen. Wij zijn hen dankbaar voor hun inbreng. 
Enkele sponsors hebben onlangs weer mooie bijdragen 
geleverd. De bovengenoemde opdrachten voor Gebr. 
Janssen en Service Vonk Groep hebben geleid tot 
sponsoring van nieuwe ballen voor de jeugd door 
deze bedrijven. Verder hebben onze F-teams nieuwe 
trainingspakken gekregen van het bedrijf Aalesco. Eén 
van de teamleiders, Remco Kappen, is betrokken bij dit 
Duitse bedrijf. De firma Ackerschott Metaalbewerking 
heeft ervoor gezorgd dat we een groot aantal aluminium 
doeltjes hebben kunnen maken.  Ook de jeugdleiders 
Marco Lamers en Wilbert Janssen hebben zich ingezet 
voor de totstandkoming van deze doeltjes (zie foto). 
Met de inzet van alle leden en vrijwilligers en de hulp 
van supporters en sponsors gaat V.V. Heijen  er weer 
een sportief en succesvol seizoen van maken.

Het nieuwe seizoen is ook voor
  V.V. Heijen volop aan de gang

Verenigings- en ander nieuws

Allemaal even zwaaien, jongens!
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Waarom die korte pofbroek en kousenbenen?
Veel inwoners van Heijen stellen die vraag aan 
gildebroeders en -zusters van het Sint Dionysiusgilde. 
Veel verenigingen zijn geüniformeerd wat letterlijk 
“één-van-vorm” betekent en de meeste dragen een 
jas met een lange broek zoals bijvoorbeeld een fanfare. 
Limburgse schutterijen hebben hun kostuums ontleend 
aan diverse ceremoniële kleding van militaire orden en 
hebben een militair karakter waarbij ze marcheren. Je 
ziet ze vaak in de uitzendingen van L1 over het Oud-
Limburgs Schuttersfeest. Schuttersgilden daarentegen 
waren er in het verleden voor het “beschutten” van 
dorp of stad en zijn dus veel ouder dan schutterijen. 
Het waren eenvoudige burgers die met kruisbogen, 
musketten of hellebaarden het dorp en haar bezittingen 
beschermden. Daarom kleden schuttersgilden, zoals 
het Sint Dionysiusgilde, zich in kostbare 14e tot 17e 
eeuwse burgerkleding. Voor eenvoudige dorpelingen 
waren dat de korte proefbroek en kousenbenen, 
zoals die ook staan afgebeeld op het beroemde 
schuttersschilderij De Nachtwacht van Rembrandt van 
Rijn. De felkleurige sjerp en hoed met veren/pluimen zijn 
typische kenmerken van schuttersgilden. De hoed met 
veren/pluimen in ontleend aan de gesloten ridderhelm 
die vaak voorzien was van een gekleurde vederbos. De 
kleuren van gildekostuums worden ontleend aan de 
patroonheilige die het gilde voert. Voor Sint Dionysius 
zijn dat rood en groen.  De kleuren geel en wit verwijzen 
naar de verbondenheid met de kerk. Bij schuttersgilden 
heeft een stukje 17e eeuws leven nooit opgehouden 
te bestaan. Uiteraard passen we tradities en gebruiken 
aan volgens de nieuwste normen en waarden van onze 
maatschappij. Sinds 1995 zijn vrouwen volwaardig lid 
van schuttersgilden en mogen zij ook koningschieten 
op gildedagen. Maatschappelijke positie en bezit spelen 
bij schuttersgilden geen rol; iedereen is gelijk en voor 
alle gildebroeders en –zusters gelden dezelfde regels. 
Dat noemen we een Broederschap en daarom hullen 
alle leden zich ook in eenzelfde gildekostuum. Om 
de cultuur historische tradities levendig te houden, 

ontmoeten schuttersgilden elkaar op gildedagen 
waar ze met elkaar de sportieve strijd aanbinden in 
diverse disciplines. Daarom lopen op gildedagen ook 
honderden gildebroeders en -zusters in korte pofbroek 
met kousenbenen. Je bent dus geen uitzondering, je 
hoort erbij! 

Zoals er bij een voetbalclub getraind wordt om 
wedstrijden te winnen, zo ook wordt er geoefend 
door gildebroeders en -zusters. Daarvoor heeft het 
Sint Dionysiusgilde haar schietterrein aan de Mergeldijk 
te Heijen waar in de zomermaanden geoefend kan 
worden in geweerschieten en kruisboog-op-wip. Met 
ingang van september jl. is het Sint Dionysiusgilde op 
vrijdagavonden actief in gemeenschapshuis d’n Toomp. 
Er wordt dan geoefend in gildetrommen, vendelen, 
buksschieten en kruisboog-vlak, maar gezelligheid 
voor jong en oud voert de boventoon. Loop geheel 
vrijblijvend eens binnen bij d’n Toomp op vrijdagavond. 
Een schuttersgilde is er ook voor u!

Verenigings- en ander nieuws

Schutterij / Gilde
St. dionysius

Gilde Kostuum



open op afspraak - langeven 17 - 6598 md heijen - tel: 06-10601856

Uw adres voor:
- Reparaties
- Trouwringen
- Gedenksieraden
- Graveren in tal van sieraden
- Bestaande ringen veranderen
- workshops geven in eigen atelier
- zetten van stenen in tal van metalen
- schilden voor gilden, bedrijven, verenigingen

als eerste en enige 
genomineerd voor slagerij 
met ster in noord limburg!
Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Bergen
Tel.0485-341367
www.debest.gildeslager.nl
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Verenigings- en ander nieuws

Bericht van 
het bestuur 

A77
In de vorige editie van Hejs Nejs hebben we gemeld 
dat op 13 augustus jl. nogmaals een overleg is geweest 
met Rijkswaterstaat. Naar aanleiding hiervan is er nu 
toch een actie te melden. Net voor 1 oktober heeft 
Rijkswaterstaat gemaild dat de voegen toch worden 
‘aangepakt’. Zie onderstaande.

Hierbij zend ik u conform onze afspraak van 13 augustus jl. voor 

1 oktober informatie over de voegovergangen van de brug over 

de Oude Maasarm. Rijkswaterstaat heeft onderzocht of de ge-

luidproductie van de huidige voegovergangen te reduceren is zon-

der ingrijpende maatregelen. Helaas blijkt dit niet mogelijk. Alleen 

het vervangen van de voegovergangen, maatregelen die gepland 

zijn in 2016, zal tot vermindering van de geluidproductie leiden. 

Het vervroegd vervangen van de voegovergangen is voor Rijks-

waterstaat helaas geen optie en derhalve hebben we gekeken of 

de bestaande situatie toch te verbeteren is. Rijkswaterstaat heeft 

besloten om de overgangen van de nieuw aangebrachte EAB 

(Emulsie AsfaltBeton) naar de voegen toe, geleidelijker te laten 

verlopen. De indruk bestaat namelijk dat in de huidige situatie 

de overgangen niet geleidelijk genoeg zijn waardoor de geluid-

productie mogelijk is toegenomen ten opzichte van de oude situ-

atie (de periode voordat het Levensduur Verlengend Onderhoud 

is uitgevoerd). Rijkswaterstaat stelt hiervoor in 2013 financiën 

beschikbaar en de maatregelen worden dit jaar uitgevoerd. We 

hopen hier mee dat de geluidproductie gelijkwaardig wordt aan 

de situatie van voor het Levensduur Verlengend Onderhoud.

Voor ons Heijenaren is het van belang om goed in de 
gaten te houden of deze aanpassing aan de voegen 
de overlast al vermindert. Mochten we verder nog te 
veel overlast blijven ervaren van de A77, dan willen 
we in een later stadium alle Heijenaren oproepen om 
hun klacht rechtstreeks te deponeren op de site van 
Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl. Zo kunnen we 
als Heijen de druk opvoeren om mogelijk toch een 
snellere opwaardering van de brug te bewerkstelligen.

Wijziging rol  BROHM.
De rol en werkwijze van de werkgroep BROHM 
(Bewaking ruimtelijke ordening Hèjje Mojjer) is 
wat aangepast. Momenteel is het stil rond de grote 
ontwikkelingen zoals ROC (Regionaal overslag 
centrum), Brem. Het bleek dat enkele andere zaken 
rond ruimtelijke ordening (bv. overlast A77)  in Heijen 
op de agenda van het DB (Dagelijks Bestuur)  en de 
werkgroep stonden. Er was sprake van dubbeling.
Voor de werkbaarheid is in onderling overleg besloten 
dat de BROHM vanaf nu voor het DB van Hèjje 
Mojjer een klankbordfunctie gaat  vervullen op afroep, 
afhankelijk van het onderwerp.

“Donderdag 31 oktober, inloopbijeenkomst 
centrumplan Heijen van 17.00u tot 20.00u

in D’n Toomp”.

Jubilarissen bij die original Maastaler
Tijdens het jongstleden gehouden frühschoppenconcert van Die Original Maastaler 
uit Heijen werden 2 jubilarissen gehuldigd.  Ten eerste werd slagwerker Jürgen Linsen 
naar voren geroepen. Hij is dit jaar 25 jaar lid en, zoals de voorzitter aangaf, de motor 
van de kapel. Het is zijn vaste ritme op de drums waar de muzikanten op bouwen. 
Samen met zijn vriendin en kinderen werd hij in de bloemetjes gezet en voorzien van 
een miniatuur drummertje. Als tweede werd de voorzitter zelf naar voren geroepen. 
Niet zozeer omdat hij inmiddels 30 jaar lid is van de kapel maar omdat hij al 25 jaar de 
voorzittershamer in handen heeft en dat is niet altijd makkelijk. Er ontgaat hem niets en 
kleine of grote problemen worden zo goed mogelijk opgelost. Als dank daarvoor werd 
hem een foto van zijn “dreamteam” en een ruikertje bloemen overhandigd. 

Voorzitter Gerbrand Martens 
is blij met zijn bloemetje.
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de bekende Heijense coverband Soreway bestaat dit jaar tien jaar en daarom kwam van 
bandlid Marc Takken (37) het vriendelijke verzoek eens een artikel aan zijn band te beste-
den. en zo wandelden wij op een herfstige septemberavond het hele stuk naar Marc’s huis 
en je raadt het al, een voor een huppelden de overige vijf bandleden binnen, zodat binnen 
de kortste keren de tafel rondom vol zat. Hoewel, Tom Gisbers kwam pas binnenvallen na 
een vermanend telefoontje van yvonne Willems: (Tom, jij kwam toch ook?) Het is altijd 
wel hard werken voor de redactie met zoveel mensen in de kring, want iedereen wil om 
het hardst vertellen en maak daar dan maar weer eens chocola van! Zulke groepsbijeen-
komsten zijn natuurlijk wel kei gezellig! Biertje / wijntje / knabbeltjes erbij en vertellen 
maar….! Hieronder vind je de samenvatting in een min of meer logische volgorde.

Marc, kun je de bandleden aan ons 
voorstellen?
Marc steekt van wal: “Yvonne Willems is 
onze zangeres, Gerwin Janssen toetsenist, 
Dennis Lukassen zingt ook en speelt de 
basgitaar, Tom Gisbers en René Vergeer 
spelen afwisselend slag- en sologitaar. 
René komt uit Wijchen en we hebben 
hem van internet geplukt. Zelf neem ik het 
slagwerk voor mijn rekening. In de loop 
van de afgelopen tien jaar hebben we nog 
vier andere bandleden gehad die helaas 
moesten stoppen door verhuizing, studie, 
carrière of iets dergelijks. Dan hebben 
we het over Eric van Dijck, Tim Hermsen, 
Mark Reijnen en Guus Verstegen.” Het 
idee om een band te vormen ontstond 
in 2003 aan de tap van Old Inn. Marc en 
Dennis gingen een avondje bier drinken 
en vonden het wel wat om samen iets in 
de muziek te gaan doen. De tap, dat blijft 
toch dé broedplaats voor goeie ideeën. 
Rond de Heijense kermis was de eerste 
repetitie: De eerste bandleden waren 
Eric, Tim, Marc en Dennis. Een maand 
later kwamen ze erachter dat ze wel het 

Soreway,

een en ander misten, vooral zang. Eric kende toevallig 
nog een topzangeres en zo kwam Yvonne in beeld. 
Al gauw werd de band uitgebreid met Mark en Tom. 
Gerepeteerd wordt op de dinsdagavond in het kleine 
zaaltje van Schuttershof. De bandleden hebben alle lof 
voor Jan de Valk die het stel iedere keer weer gastvrij 
ontvangt. De naam Soreway betekent vrij vertaald 
Heesweg en dat is ook de stip op de wereldkaart waar 
het allemaal begon.

Wat staat er op jullie repertoire?
“Alles” roepen ze in koor, “van pop tot rock, funk en 
soul.” Geen eigen composities, maar allemaal covers 
van bekende nummers. De helft van de band kan 
geen noot lezen, maar desondanks slagen ze erin een 
heel goed stuk muziek ten gehore te brengen en ze 
hebben er ook enorm veel plezier in. De afgelopen 
jaren traden ze overal in de regio op. Hun eerste 
optreden, daar bewaren ze nog warme herinneringen 
aan. Ze mochten in het voorprogramma van Slashback 
hun opwachting maken op de geitenkermis van 
Broekhuizenvorst. Dat was toch even stressen! Yvonne 

Interview

tien jaar en tien kinderen verder…

De tap, dat blijft toch dé 
broedplaats voor goeie 

ideeën.



Hèjs Nèjs
oktober 2013 11

Kunnen jullie ons nog wat leuke 
anekdotes vertellen?
De herinneringen buitelen weer over 
elkaar heen, want ze hebben zoveel 
grappige dingen samen meegemaakt. 
Meestal sloegen hun optredens wel 
aan, maar soms! Zo vertellen ze ons 
over een optreden net over de Duitse 
grens op uitnodiging van een schutterij.  
Daar zaten eigenlijk alleen ouderen in 
de zaal en al zetten ze de versterkers op 
twee, het bleef te luid voor het publiek. 
Tot hun verbazing schoof men ineens een 
harmonicadeur dicht zodat zij helemaal 
alleen aan de ene kant zaten en het publiek 
aan de andere kant van de schuifdeuren. 
En ze maakten eens muziek bij de opening 
van een kampeerboerderij. Het was mooi 
weer dus het spul zat buiten. Maar op een 
gegeven moment werd binnen het buffet 
geopend en roetsj! Weg publiek! Stonden 
ze voor een leeg terras te spelen! Ook een 
optreden in de Hardrocksoos in Tienray 
was spraakmakend. Ze begonnen hun 
optreden met het nummer Denise van 

herinnert zich nog goed haar misselijkheid door de zenuwen voor 
het optreden. Marc is naar eigen zeggen “nóóit zenuwachtig”, maar 
“geconcentreerd”. Het meest spraakmakende optreden was tijdens 
de Kloosterfeesten in Beers. Veel publiek en een groot podium, dat 
was fijn spelen. Ook tijdens de kermis in Lottum was het ’s avonds 
bom vol. Tom: “Wij hebben allemaal onze eigen vriendengroep en als 
we vroeger ergens speelden, gingen er soms wel vijftig, zestig man mee.  
Zaalhouders zagen ons dus graag komen, want uit de baromzet die 
onze aanhang opleverde, haalden ze de kosten van ons optreden er 
gemakkelijk weer uit!”

Hoe is de stand van zaken anno 2013?
De bandleden vertellen: “Inmiddels hebben we met zijn zessen tien 
kinderen gekregen en dat laat zich toch wel lastig combineren met 
iedere week repeteren en optredens. Want de eerste jaren hadden 
we soms wel vijftien tot twintig optredens per jaar. Plus de wekelijkse 
repetities. Dat was op een gegeven ogenblik niet meer haalbaar. We 
waren toe aan een time-out.” 
Even dreigde de band zelfs helemaal te stoppen, maar dat bleek 
toch ook geen optie. Ze hebben nu het aantal optredens per jaar 
teruggebracht naar vier tot vijf en repeteren dan een paar weken 
voorafgaand aan een optreden. Dat bevalt tot dusver heel goed. Wordt vervolgd op blz 13

Interview

Soreway, wat een plètje...

Marc is naar eigen zeggen 
“nóóit zenuwachtig”, maar 

“geconcentreerd”.
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Blondie, tot hun schrik was dat duidelijk niet de verwachting van het 
publiek. René maakte ooit kans op een hoofdprijs in de postcodeloterij, 
maar de band moest, terwijl de trekking in Wijchen aan de gang was, 
optreden in de Kubbus in Afferden. “de telefoon brandde in mijn 
broekzak” lacht René, “maar de miljoenen gingen helaas aan mijn 
neus voorbij!” Hilarisch was de aanhouding vlakbij de Old Inn door 
de politie, toen ze met zijn zessen in het van binnen helemaal roze 

beklede autootje van Marc’s echtgenote Danielle opgepropt zaten. 
Chauffeur Marc had zijn rijbewijs niet bij zich en er klopten nog wel 
een paar zaken niet. De bandleden maakten zich snel uit de voeten en 
begaven zich in looppas naar de bar. De helden lieten de afwikkeling 
van de bekeuring helemaal over aan de arme Marc. Dat hebben ze nog 
lang moeten horen! Maar de onderlinge sfeer is prima, dat proef je zo. 
En zo benadrukken ze: “We zijn apentrots op onze trouwe aanhang.”

Op een gegeven moment werd
binnen het buffet geopend en roetsj! 

Weg publiek!

Interview

Het tienjarig jubileum,  
wat gaan jullie daaraan doen?
Er wordt al druk gerepeteerd voor het grote 
jubileumconcert, op zaterdag 9 november 
in Café Zaal Schuttershof, waar gastheer 
Jan de Valk de avond op zijn eigen wijze zal 
openen. Alle oud-leden van Soreway zullen 
hun opwachting maken en meespelen en naar 
men verwacht komt de complete aanhang om 
te luisteren en te feesten. Ook alle Heijense 
verenigingen hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen voor dit speciale concert. Het 
optreden zal worden omlijst door DJ Mario. 
Natuurlijk is iedereen die een leuke avond wil 
hebben van harte welkom. De zaal is open om 
20.30 uur en de toegang is gratis.

Wil je meer informatie? 
Ze staan op Facebook.com/soreway 
of www.soreway.nl.

Het afgelopen jaar ben ik in samenwerking met de ge-
meente, waterschap Peel en Maasvallei, rivas en Subventi-
on BV druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de 
restauratie van kasteel Heijen. de laatste maand hebben er 
in diverse media nieuwsberichten gestaan over subsidie-
bijdragen voor het kasteel. Graag brengen wij via dit be-
richt de Heijense bevolking op de hoogte van de plannen.

Duurzame exploitatie
Om het kasteel duurzaam te kunnen exploiteren en daarmee 
het behoud veilig te kunnen stellen is een duurzame bestemming 
nodig. De boerderij heeft als onderdeel van het complex al diverse 
functies gehad. Op dit moment worden er buitenlandse werknemers 
gehuisvest in de boerderij. Met deze inkomsten wordt het beheer 
en onderhoud van het complex gefinancierd. De staat van de 
wooneenheden in de boerderij is dermate verouderd dat het 
onzeker is hoelang deze werknemers nog in Heijen willen blijven 
wonen. Daarnaast is een andere belemmerende factor de regelmatige 
overstromingen van het complex waardoor er geëvacueerd moet 
worden. Toen de hoogwaterbescherming aangelegd werd is per abuis 
het kasteelcomplex niet meegenomen in het beschermingsgebied. 
We zijn nu op zoek naar een inrichting van het complex die rendabel 
is om de gebouwen in stand te kunnen houden. 

Restauratie, herbestemming en hoogwaterbescherming
Om tot een duurzame bestemming te komen zal Kasteel Huys Heijen 
gerestaureerd en heringericht worden om geschikt te maken voor 
diverse functies. De bedoeling is dat er appartementen gerealiseerd 
worden die geschikt zijn voor diverse doelgroepen. Daarnaast wordt 
er ook een aanpassing gedaan zodat het kasteel beter beschermd 
is tegen hoogwater. In dit traject wordt er nauw samengewerkt 
met de gemeente Gennep, zij ondersteunt waar mogelijk ons bij 
het traject. In samenwerking met Gonda Grutters-van den Heuvel 
van Subvention is het subsidietraject gestart. Het resultaat is dat 
er nu 50% van de kosten voor de hoogwaterbescherming en de 
restauratie van de boerderij en de groene en landschappelijke 
elementen gedekt worden door de provincie Limburg. Op korte 
termijn zullen we starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de voorgenomen plannen, dan kunt u 
natuurlijk contact met ons opnemen.
Ysbrandt Roovers, 06 53 22 04 18
Gonda Grutters- van den Heuvel, 06 28 92 30 26

kasteel Huys Heijen
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Zo, wiskundeknobbels van Heijen, ga deze som maar eens uitrekenen! Bijt je tanden er 
maar op stuk… dit was namelijk een van de vijf wiskundevragen die onze 17-jarige dorps-
genoot Teun Hendriks kreeg voorgeschoteld tijdens de finale van de Nederlandse Wis-
kunde olympiade, die plaatsvond op vrijdag 13 september op de campus van de Techni-
sche universiteit eindhoven. Het is natuurlijk geen schande als je er niet uit komt, menig 
wiskunde leraar lukt het ook niet! op het moment van dit interview was de uitslag nog 
niet binnen, maar net voor het ter perse gaan van deze editie van het Hèjs Nèjs mailde 
Teun ons dat hij als 25e van de 130 finalisten is geëindigd. een geweldige prestatie van deze 
Heijense bolleboos. 

Hoe is het allemaal gelopen, Teun?
Teun blijkt al een paar jaar mee te doen 
aan de voorrondes voor de jaarlijkse 
Nederlandse Wiskunde Olympiade. Teun 
zit op het Elzendaal College in Boxmeer, nu 
in 6 VWO. Na de eerste ronde op school 
bleken hij en studiegenoot Joost de twee 
enigen te zijn die door mochten naar de 
regionale wedstrijd. Deze regionale finale 
werd gehouden in Nijmegen, maar ook 
op meer plaatsen in Nederland. Er waren 
van de 8000 kandidaten nog maar 801 
over. De minimale score in Nijmegen 
moest 26 punten zijn en laat Teun nu een 
van de honderddertig gelukkigen zijn die 
dit aantal binnengesleept had! Dus toen 
kwam de finale in Eindhoven in zicht.

Hoe bereid je je voor?
Het blijkt dat de Stichting Nederlandse 
Wiskunde Olympiade wel trainingen 
aanbiedt, maar daar heeft Teun geen 

Het getal S is de uitkomst van de 
volgende som: 1+10+19+28+37+…+102013

gebruik van gemaakt. Hij liet het maar gewoon op zich 
afkomen. Met de wiskundeleraar heeft hij wel het een 
en ander besproken. Erg leuk vond hij de kaart die hij 
van zijn vroegere kleuterjuf Liesbet Willems kreeg. Ze 
had in de krant gelezen dat Teun naar de finale zou gaan 
en stuurde ter aanmoediging alvast een mooie kaart.

De finale
De finale werd dus gehouden onder honderddertig 
leerlingen van klas 5 van het VWO. De verhouding 
jongens / meisjes bleek nagenoeg gelijk. Eerst werd er 
gezamenlijk geluncht en toen begon de toets. Er wer-

den vijf hersenkrakers voorgelegd, waarvoor men drie 
uur de tijd had om deze op te lossen, dus ongeveer 
een half uur per opgave. Je mocht geen telmachine ge-
bruiken, alleen (heel veel!) kladpapier. De eerste twee 

Als het getal S wordt uitgeschreven, hoe vaak 
komt het cijfer ‘5’ dan voor in het resultaat?

Interview

Erg leuk vond hij de kaart die 
hij van zijn vroegere kleuterjuf 

Liesbet Willems kreeg.



Hèjs Nèjs
oktober 2013 15

opgaven waren niet te doen, volgens Teun, de derde had hij na een 
uur klaar, de vierde was meteen opgelost en hij werkte nog aan de 
vijfde toen de tijd om was. Zwaar vermoeid inmiddels en die ver-
moeidheid werkte de volgende dag nog door. Als beloning voor hun 
inspanningen kregen alle kandidaten een boekje met de spannende 
titel: “De zeven grootste raadsels van de wiskunde”. De vijftien besten 
uit deze finale gaan internationaal, eerst Europees, dan zelfs mondiaal. 
De wereldfinale is in Kaapstad Zuid-Afrika.

Wat doet Teun verder nog?
Hij noemt op: “pianospelen, computeren, uitgaan, wiskunde bijlessen 
geven aan kinderen in Heijen.” Verder werkt hij ook nog een paar 
uur per week op de groenteafdeling van Albert Heijn. Filiaalmanager 
Ruud van der Laan is altijd bijzonder geïnteresseerd als er buiten-
gewone prestaties worden geleverd door zijn jeugdig team, op welk 
gebied dan ook. Sportprestaties, zangtalenten en dus ook Teuns 
wiskundewedstrijd, alles heeft zijn warme belangstelling. Dat is leuk. 
Met dat pianospelen heeft hij zelfs nog met vriend Thijn de laatste 
editie van Heijen Got Talent gewonnen tijdens het Heisafeest. Een 
professionele opname van hun winnende nummer zal nog worden 
gemaakt door Sam Janssen van Sound Records. En als je nu denkt dat 
wiskunde zijn beste vak is, dan vergis je je! Dat blijkt natuurkunde te 
zijn. Daarvoor is zijn gemiddelde cijfer nog hoger dan dat van wiskunde. 
Op onze vraag wat hij wil gaan studeren heeft hij geen antwoord, hij 
weet het nog niet. Econometrie of technische bestuurskunde worden 
geopperd, maar het kan nog alle kanten op. Teun heeft echter nog 
maar een paar maanden om erover na te denken, want als hij niet 
slaagt voor zijn eindexamen, slaagt er helemaal niemand...

Henk en Marion
Nu we er toch zijn komt het gesprek ook 
op het agrarisch bedrijf van Teuns vader 
en moeder, Henk en Marion. Ze hebben 
behalve akkerbouw vier schuren waar 
160.000 kippen telkens gedurende zes 
weken worden opgefokt. We mogen 
best even in een schuur kijken en daar 
zitten ze! Je hoort ze zachtjes kakelen. 
Als Henk schel op zijn vingers fluit, is de 
hele meute doodstil. Dat is erg grappig. 
Henk geeft aan dat hij en zijn collega 
kippenfokkers het best frustrerend 
vinden hoe er over de kippenfokkerij 
wordt geredeneerd in Nederland.  
De Stichting Wakker Dier doet hier  
geen goed aan. Het wordt tijd, vindt 
hij, voor een tegengeluid. En daarom 
spreken wij af dat we terug zullen 
komen voor een interview, ook in 
aanloop naar het Heisafeest van 
volgend jaar dat geheel in het teken zal 
staan van de agrarische stand.H

Teun Hendriks 
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Welkom op Hoeve “Carpe Diem!”

Wel eens een picknicktafel gezien waar groente 
en kruiden op groeien?? Nee...???

Kom eens kijken op onze Hoeve en beleef die sensatie!
Voel... pluk en ontdek de verschillende soorten groen-
ten en kruiden en proef het verschil! Bekijk ook onze 
‘‘Bonte  Bentheimers’’, ‘‘Barnevelders’’ en ‘‘Kerry Hills’’...
Nieuwsgierig geworden??? Spring op de fiets, of te paard of 
wandel met stevige tred en volg het Ommetje ‘‘Pluk de dag’’... 
Ontdek, Beleef, Ervaar en Geniet op Hoeve ‘‘Carpe Diem’’!
Langer genieten? Bezoek onze camping of Bed & breakfast!

“Pluk de dag op Hoeve Carpe Diem!”

Hoeve Carpe Diem  |  Nieuw erf 15  |  6598 MG Heijen
www.hoevecarpediem.nl

Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Wilbert Goemans

Interview

Voor Wilbert Goemans
heeft de dood geen geheimen...

Zoals bekend gaan wij geregeld langs bij een van onze vaste adverteerders voor een interview. deze 
keer waren wij te gast bij Goemans uitvaartzorg in Gennep. Wij werden van harte welkom geheten 
door de vriendelijke eigenaar Wilbert Goemans. Hij bracht ons naar de mooie aula van het uitvaart-
centrum en ging voor de koffie zorgen. om ons in de sfeer te brengen had hij op de tafel alvast een 
kaarsje aangestoken. 

Wilbert, vertel eens wie je bent en hoe je in dit vak
terecht bent gekomen?
Wilbert is 46 jaar geleden geboren in Overloon. Hij voelde zich eigenlijk 
al op 18-jarige leeftijd aangetrokken tot het vak van uitvaartverzorger, 
maar men achtte hem te jong. Acht jaar later volgde hij toch zijn hart 
en begon met de studies die nodig zijn om een uitvaartonderneming 
te leiden, zodat hij nu twintig jaar in het vak zit. Hij liep onder andere 
stage bij het uitvaartbedrijf van de familie Goumans in Venray. Dit bedrijf 
werd overgenomen door Sonja Buffart, een goede bekende van Wilbert. 
Voordat zij al op 54-jarige leeftijd overleed,  vroeg ze Wilbert het bedrijf 
over te nemen. Gesteund door zijn omgeving, startte hij in 2005 zijn 
eigen uitvaartonderneming in regio Gennep en Boxmeer. Wilbert wilde 
graag een rouwcentrum realiseren, op voorwaarde dat dit op een 
goede locatie terecht zou komen en bij voorkeur in een plaats waarin 
er nog geen gevestigd was. Zijn keuze viel op Gennep, daar bleek een 

zeer geschikte bouwplaats voorhanden. 
Zes jaar geleden was de bouw van het 
centrum aan de 2e Dwarsweg gereed en 
werd het in gebruik genomen. Inmiddels 
zijn in Boxmeer en Venray twee andere 
filialen van zijn bedrijf gevestigd. Zijn 
wens is ook om in de regio, samen met 
een landelijke uitvaartorganisatie, een 
crematorium te starten.

Hoe ga je te werk als iemand 
is overleden?
Wilbert vertelt: “veel mensen nemen, 
als er aanleiding toe is, van tevoren al 
contact met ons op. Dan kunnen we 
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al heel veel zaken betreffende de uitvaart bespreken. Als iemand 
overleden is moet er eerst een schouwarts aan te pas komen voor 
het vaststellen van het overlijden en het in orde maken van het nodige 
papierwerk. Deze documenten zijn nodig voor de gemeente, diverse 
vergunningen en notariële zaken. Daarna treden wij in contact met 

de familie en spreken met hen de wensen door. Moet de overledene 
worden opgebaard en zo ja, waar? Wanneer zal de uitvaart 
plaatsvinden en hoe moet dit gebeuren? Sommige mensen hebben al 
over alles nagedacht, maar het komt ook voor dat een overlijden heel 
plotseling geschiedt. Dan moet je er zijn om met de nabestaanden 
mee te denken om een zo waardig mogelijke uitvaart te organiseren.  
Een sterfgeval is altijd een emotioneel gebeuren en heeft veel impact 
op de omgeving rond de overledene. Een uitvaartleider moet goed 
kunnen luisteren en er uit filteren wat de wensen zijn. Dat vergt veel 
inlevingsvermogen. 

De laatste jaren is het niet meer zo vanzelfsprekend dat mensen 
vanuit de kerk begraven worden. Er wordt dan een goede alternatieve 
locatie gezocht en daarin is heel veel mogelijk. Niet alleen in een 
crematorium, maar bijvoorbeeld in een tuin bij de vijver, een café, 
een schuur en ook in de uitvaartcentra van Goemans worden 
persoonlijke afscheidsbijeenkomsten gehouden. In principe is alles 
in overleg mogelijk.Belangrijk is te weten wat iemand wil, zodat daar 
op een goede manier op ingespeeld kan worden. De kerk heeft dus 
tegenwoordig minder invloed, de mensen kiezen zelf.”

Wilbert vindt het heel prettig dat de 
Wet op de Lijkbezorging onlangs sterk 
verruimd is. Er mogen nu maximaal zes 
werkdagen overheen gaan voordat een 
begrafenis uiterlijk plaats moet vinden, dat 
was vroeger maar vijf. Dit biedt meer rust 
voor de familie en andere nabestaanden. 
Er is ruimte voor individuele wensen en 
als ondernemer gaat Wilbert graag mee 
in deze wensen. Ook de traditionele kist 
is geen must meer, aldus Wilbert, er zijn 
veel varianten. Bijvoorbeeld een wilgen- 
tenen mand of een baar met een wade die 
zelfs van bloemen kan worden gemaakt. 
Sommige mensen vinden het moeilijk 
een geschikte tekst te vinden voor op 
de rouwbrief of het herinneringsprentje. 
Ook daar biedt Goemans een helpende 
hand. Goed luisteren is van vitaal 
belang. Uitspraken en gezegdes van 
de overledene worden vaak gebruikt.  
Als de uitvaart niet vanuit de kerk 
plaatsvindt, neemt Goemans het 
initiatief om in samenspraak met de 
familie te bespreken hoe de uitvaart 
ter plaatse zal verlopen. Er wordt 
meestal een levensloop samengesteld 
en voorgelezen door familie, vrienden 
of collega’s. Indien de familie het zelf 

het Regionaal Uitvaartcentrum aan de 2e Dwarsweg in Gennep

In het rouwcentrum biedt Wilbert
vele mogelijkheden.

Interview
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niet kan opbrengen iets voor te lezen of te schrijven, dan verzorgt de 
uitvaartverzorger van Goemans een waardige afscheidsbijeenkomst. 
Het is niet altijd de bedoeling dat men na een kwartier al richting 
kerkhof of crematorium gaat. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng. 
En daar blijft het niet bij. Na de uitvaart neemt men nogmaals contact 
op met de nabestaanden en informeert hen over praktische zaken, als 
financiën, notarisaangelegenheden, rouwverwerking en wat er zich nog 
meer aandient. Goemans heeft enorm veel ervaring met elk aspect 
dat een sterfgeval met zich meebrengt. Als hulpmiddel zijn er diverse 
informatieve boekjes beschikbaar, die de uitvaartverzorger achterlaat bij 
de nabestaanden. In het rouwcentrum biedt Wilbert vele mogelijkheden. 
Zo kan een overleden moslim, indien gewenst, ritueel worden gewassen. 
In de ruimte waar dit plaats kan vinden staat een islamitisch symbool 
(kompasteken) op de vloer getekend met daarin een pijl die naar 
het oosten wijst. Een service die terdege aanslaat bij moslimfamilies.  

Hoe gaat het met verzorgen en opbaren van onze dierbaren?
Ook hierbij blijkt heel veel mogelijk. De familie mag bij het verzorgen 
en aankleden van de overledene aanwezig zijn en meehelpen. Door 
een team van verzorgers wordt de overledene op en top verzorgd, 
aangekleed volgens de wensen en eventueel opgemaakt. Er zijn in het 
centrum drie rouwkamers, waar de familie desgewenst dag en nacht 
terecht kan. Een hele mooie service. 
In totaal heeft Wilbert vijfentwintig medewerkers, van koffiedames tot 
administratieve krachten. De zorg die de nabestaanden uit handen 
wordt genomen maakt dat er veel werk voor hen is. Binnenkomende 
telefoontjes moeten zorgvuldig worden afgewerkt. Boekingen bij 
kerken en crematoria, het in ontvangst nemen van de bloemen die de 
bloemisten bezorgen, het eventueel organiseren van een koffietafel 
enzovoort, zaken die je zo één twee drie niet ziet, maar die het team 
van Goemans heel zorgvuldig uitvoert. Niet voor niets heeft Goemans 
een goede naam in de regio. Het bedrijf is gecertificeerd door Stichting 
Keurmerk Uitvaartzorg (SKU).

Hoe ga je zelf met de emoties om?
Natuurlijk is Wilbert enorm betrokken bij zijn werk, maar gelukkig, zo 
betoogt hij, neemt hij het niet mee naar huis. Zijn ervaring leert dat juist 
de overblijvende partners van hele oude mensen, die een kind verloren 
hebben of kinderloos zijn en dus heel erg aan elkaar gehecht zijn, het 

het moeilijkste hebben. Meer, zo meent hij, dan mensen die nog jong zijn. 
Na verloop van tijd zie je dat zij toch op een of andere manier weer 
opkrabbelen. Stil verdriet van oude mensen, dat raakt hem het meest.

Een kijkje achter de schermen…
Al diep onder de indruk van Wilberts 
verhaal gaan we met hem het gebouw 
verder bekijken. De werkruimte waar de 
overledene terecht komt voordat hij of 
zij opgebaard wordt, is efficiënt ingericht 
en van alle snufjes voorzien. We zien de 
rouwkamers, die heel warm en sfeervol 
aanvoelen. Hier kunnen de nabestaanden 
in alle rust bij elkaar zijn, rouwen en 
afscheid nemen van hun dierbare. Er is 
altijd koffie en thee ter beschikking, mét 
een koekje én een stukje chocolade. Dat 
laatste vindt Wilbert heel erg belangrijk. 
Het koekje bij de koffie, dat is wat er 
toe doet. De aula zelf is een rustige 
ruimte waar plaats is voor ongeveer 
tachtig personen. Achter de aula is een 
bergruimte voor materialen die nodig zijn 
bij het verzorgen van de overledenen. Hier 
staat onder andere de muziekinstallatie, 
die tijdens de uitvaarten zorgvuldig 
door een van Wilberts medewerkers 
wordt bediend. Ook is er een ruime 
familiekamer waar de familie nog even 
bij elkaar kan komen voorafgaand aan 
de uitvaart. In de centrale hal vind je de 
kapstokken, toiletten en een vitrine met 
herdenkingssieraden. 

Stil verdriet van oude mensen,
dat raakt hem het meest.

Wilt u meer informatie of vindt u het 
interessant om als groep een rondleiding 
te krijgen, neem dan contact op met:
Goemans Uitvaartzorg,

2e Dwarsweg 54, 6591 XR Gennep.

Telefoon 0485 523043 of kijk op:
www.goemansuitvaartzorg.nl

Interieur aula
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Heisa

de wijsheid van
het potlood

een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven 
was. op een gegeven moment vroeg hij: “oma, schrijf je een ver-
haaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? of schrijf je mis-
schien een verhaaltje over mij?”

Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte en zei: “Ik schrijf inderdaad 
over jou. Maar belangrijker dan de woorden die ik schrijf, is het potlood 
waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dat 
potlood wordt.”

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood maar kon er niets 
bijzonders aan ontdekken. “Maar het is een gewoon potlood, niets 
speciaals! Het is maar hoe je ernaar kijkt.” zei oma. “Het potlood heeft vijf 
bijzondere dingen die jou, maar dan moet je ze wel onthouden, tot iemand 
zullen maken die altijd in vrede zal leven met de wereld. Ten eerste: je zult 
misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er 
een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God. Hij zal je altijd leiden 
volgens Zijn wil. Ten tweede: af en toe moet ik stoppen met schrijven 
om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn maar 
het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen, 
het maakt je tot een beter mens. Mensen dragen veel overbodige ballast 
met zich mee. Deze mogen we achter ons laten om bij het wezenlijke te 
komen. Volgens de grote spirituele tradities is dat God. Ten derde: als je 
met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. 

De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar 
belangrijker is om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan. Ten vierde: 
het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant maar 
het grafiet dat erin zit. Dus wees bezorgd om wat er binnen in je gebeurt. 
Tenslotte het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een 
spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal 
achterlaten en probeer je daar voortdurend bewust van te zijn.”

Pastoor H. Reijnen

H. dionysius Heijen, Jaargang 32 
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 aM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
kerkberichten: zie Maas- en 
Niersbode, en via www. heijen.
info Wijziging in algemene infor-
matie:   www.heijen.info

Zaterdag 02 november 
geen dienst

Zondag 03 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 09 november 18.00 uur 
Familie-Eucharistieviering voor Sint 
Maarten met het schoolkoortje, om 
17.30 uur wordt het verhaal van Sint 
Maarten verteld en uitgebeeld op het 
plein voor de kerk.

Zondag 10 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 16 november 19.00 uur 
geen dienst

Zondag 17 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

Zaterdag 23 november 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er 
is tevens een kindernevendienst

Zondag 24 november 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 30 november 
geen dienst

November
2013

vieringen in
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Heisa

Sinds 1 september is de website van het bisdom roermond 
totaal vernieuwd. Naast een aanpassing van de site in de bis-
dommelijke huisstijl is de site vooral ook veel overzichtelijker 
geworden. 

Bijvoorbeeld: op de eerste pagina is een landkaartje van het bisdom 
te zien dat is onderverdeeld in de verschillende dekenaten van het 
bisdom. Op dit kaartje is elk dekenaat afzonderlijk aan te klikken, 
waarna er nadere informatie over dat dekenaat verschijnt. In de rubriek 
‘Nieuwsberichten’ staan alle actuele berichten. De ‘Weekagenda’ 
bevat een overzicht van de belangrijkste bezigheden van bisschop 
en hulpbisschop en de bisdommelijke activiteiten van die week. In 
‘Woord van de bisschop’ staat de maandelijkse column van bisschop 
Wiertz en o.a. de belangrijkste preken en toespraken van bisschop en 
hulpbisschop zijn er na te lezen.

Een zeer uitgebreide rubriek is ‘Bisdomorganisatie’. Hierin staat 
informatie over de historie, de huidige bestuurders en de 
kerncijfers. En alle zakelijke en pastorale diensten en afdelingen met 
adressen en activiteiten zijn hier vermeld. De ‘Kerkelijke info’ biedt 
achtergrondinformatie bij kerkelijke feesten en mogelijkheden tot het 
downloaden van officiële kerkelijke documenten. En in ‘Fotoalbums’ 
vindt u foto’s van diverse recente activiteiten vanuit het bisdom. 
Daarnaast zijn de digitale versies van de diverse bladen, bijvoorbeeld 
het Infobulletin opgenomen. Tenslotte staat er ook een overzicht van 
diverse externe en bisdomrelevante links op de site.

Bovendien is het bisdom voortaan ook op verschillende social 
media goed vertegenwoordigd. De site bevat doorverwijzingen naar 
het bisdom op twitter en facebook. Op korte termijn wordt de 
site nog voorzien van de oude vertrouwde kalender van kerkelijke 
activiteiten in Limburg, een goedfunctionerende zoekfunctie en een 
printmogelijkheid van de pagina’s. En voor wie het nog niet wist, het 
adres van de site was en blijft www.bisdom-roermond.nl.

Website Bisdom
vernieuwdOp zaterdag 26 oktober is om 19.00 uur de 

Allerzielendienst gehouden. Tijdens deze mis 
hebben we onze geliefden herdacht van wie 
we het afgelopen jaar in onze kerk afscheid 
hebben moeten nemen. Na de mis hebben 
wij een bezoek aan het kerkhof gebracht.
Onze herdachte overledenen zijn:

Wiel Köster, 01-11-2012, 79 jaar 
Coby Kersjes-Burgers, 03-11-2012, 67 jaar
Hanna Lietmeijer-Peters,
26-11-2012, 104 jaar
Thei (Theo) Fleuren, 19-12-2012, 93 jaar
Theo Gerrits, 20-12-2012, 66 jaar
Mia Aan de Meulen-Schonenberg, 
09-01-2013, 85 jaar
Jan Jacobs, 08-02-2013, 75 jaar
Mientje Broenen-Guelen,
10-02-2013, 85 jaar
Henk Fleuren, 06-05-2013, 63 jaar
Sjaak Artz, 24-07-2013, 77 jaar
Gerrie Koenen, 29-08-2013, 65 jaar

allerzielen

Vorige maand hebben we een oproep 
geplaatst voor een kleurenfoto van het 
raampje in de doopkapel. dit raam is in 
1969 geplaatst. in 1985 is het boek “Heijen 
leven en geloven door de eeuwen heen” 
verschenen. Hierin staat de zwart-wit foto 
van het raam. We vermoeden dat het raam 
hier ook al niet meer heel is. daarom zijn 
we op zoek naar een zo vroeg mogelijke 
foto van het raam, dit kan in zwart-wit of 
kleur zijn. Hebt u een foto? dan kunt u 
contact opnemen met 

G. Vloet, Beukenlaan 12.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Gezocht: (kleuren)foto 
raampje doopkapel

Jessie Polman, Lijsterbesstraat 7, is op 26 oktober gedoopt. Wij wensen 
Jessie samen met haar ouders, peetouders en verdere familie een 
gelukkige toekomst.

doop



Juf Anita van De Heggerank
was de bruid 

Juf Anita van Duin van de Heggerankschool is vrijdag 

30 augustus getrouwd met Dennis Spann. De kinderen 

van de Heggerank waren, mooi verkleed in de stijl waar 

hun juf van houdt, aanwezig bij dit feestelijke gebeu-

ren. Bij de ingang van de kerk in Milsbeek werd het 

bruidspaar opgewacht en onthaald met prachtig ver-

sierde bogen. Onder luid gejuich en mooi gezang liep 

het prille paar hier onderdoor. Daarna was er nog een 

gezellige kinderreceptie voor alle kinderen uit groep 

5/6 en 6/7.

Beste jongens en meisjes, 

ouders, vrijwilligers,

De scholen zijn weer begonnen en kinderva-

kantiewerk 2013 met het thema “Slinger mee 

in de jungle” zit er weer op. De week is super 

verlopen en het weer zat gelukkig ook mee! 

Dit jaar deden er weer ruim 185 kinderen uit 

Afferden en Heijen mee met KVW! Op www.

kvw-afferden.nl staan de foto’s, voor iedereen 

die nog even wil nagenieten.

Vele handen maken licht werk, en zonder de 

hulp van jullie allemaal was het onmogelijk om 

KVW dit jaar weer tot een succes te maken. 

Bedankt!

Ook dit jaar zijn er allerlei spullen blijven lig-

gen op het kampterrein. We hebben de foto’s 

ervan op www.kvw-afferden.nl gezet. Kijk alle-

maal even of er iets bij staat dat van jou is! Mis 

je iets, dan kun je het komen ophalen bij Twan 

Krebbers, Alexanderstraat 26 in Afferden, tele-

foonnummer 0612889793. 

Tot volgend jaar!!!

Het Oranje Comité – 

Kinder Vakantie Werk

De volgende mensen hebben 

hun steentje bijgedragen aan 

KVW 2013:

• Alle vrijwilligers

• Auberge de Papenberg

• Bakkerij Cuijpers

• Bep en Nic Salden

• De Heeren van Heukelom

• Eethuisje ’t Kapelleke

• Familie Roersch

• Frans Arts Installaties

• Handelsonderneming 

   Raijmakers

• Jo en Lizan van Berloo

• Loonbedrijf van Lin

• Mark Megens

• Partycentrum Kubbus

• Patrick en Miep Kroon

• PV De Hete Spaan

• Piet Boskamp

• René van de Ven

• Restaurant ‘t Rimpelt

• Roelofs Bouwbedrijf

• SBS sounds

• Supermarkt Superrr

• Tentenverhuur van Gellecom

• ’t Rimpelt
• Vonk Service en Onderhoud

  Verwarming Heijen

Nierstichting

In de week van 16 t/m 21 sep-

tember 2013 heeft de jaarlijkse 

collecte van de Nierstichting 

plaatsgevonden. De opbrengst 

van de collecte in Heijen is 900 

euro.

Namens de Nierstichting bedan-

ken wij alle gevers en 

collectanten! 

KWF
De opbrengst van deze collecte is ondanks de recessie en eerdere acties die met het KWF te 

maken hadden, toch het mooie bedrag van € 1064,09.

Hiervoor iedereen bedankt, in het bijzonder de collectanten.
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Wie is Timo Brock?
Heijenaar Timo is 24 jaar en eind augustus 
afgestudeerd op “information engineering” 
aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft van 
jongs af aan gevoetbald bij VV Heijen, tot 
hij in Utrecht ging studeren. Hij is zelfs nog 
enige jaren muzikant geweest bij fanfare 
EMM. Timo woont nu op kamers in 
Utrecht, maar zijn vriendengroep vindt hij 
nog altijd in Heijen. Hij startte zijn opleiding 
ICT op het ROC in Cuijk. In deze periode 
ontmoette hij Bo Pennings, een jonge, 
enthousiaste internetondernemer. Na zijn 
studie aan het ROC begon Timo op zijn 
21e aan de genoemde HBO opleiding. 
In deze jaren verdiende hij zijn geld met 
het maken van websites op freelance 
basis, maar voor zijn naaste omgeving 
was Timo niet te beroerd zijn creatieve 
vaardigheden op ICT gebied als hobby 
in te zetten. Zo maakte hij bijvoorbeeld 
samen met Bas Koenen de website van VV 
Heijen (www.vvheijen.nl) en hielp hij bij 
de totstandkoming van www.heijen.info.  

Daarnaast heeft Timo stage gelopen bij Bas, 
die de voor het bedrijfsleven onmisbare 
website www.tuxx.nl beheert. Bij wijze 
van grap heeft Timo een aantal jaren 
geleden de website www.waarisjoran.nl 

Timo Brock ontwerpt websites
en heeft een briljant idee…

online gebracht. Joran van der Sloot was een hype en 
iedereen die Joran ergens op de wereld had gezien kon 
dat doorgeven en zo ontstond er op de website een 
wereldkaart met spots waar Joran was gesignaleerd. De 
website was een groot succes, maar ligt nu stil, want 
zoals je weet zit deze hele foute man voorlopig achter 
slot en grendel. Timo: “Het leuke van deze website was 
dat we hiermee veel media aandacht hebben gehad. Zo 
ben ik onder andere door RTL 4 benaderd hierover en 
is er uiteindelijk een nieuwsuitzending gemaakt, met de 
informatie van deze website.”

Nu iets over de website www.contestxl.com
ContestXL is een website waarop wedstrijden 
(contests) georganiseerd worden. Elke wedstrijd wordt 
gesponsord door een bedrijf dat hiermee zijn product 
of merk onder de aandacht wil brengen. Er wordt een 
vraag gesteld aan onze bezoekers. Timo noemt als 
voorbeeld een schoenenwinkel. Zij stellen de vraag: 
“Wat kun je doen met een schoen?” De bedoeling is 
dat mensen een leuk filmpje gaan maken dat aansluit op 
deze vraag en dat uploaden naar www.contestxl.com. 
Een deelnemer zal graag willen winnen en zijn filmpje 
promoten op bijvoorbeeld sociale media. Het filmpje 
dat de meeste stemmen heeft aan het eind van de 
contest wint de (vooraf bepaalde) hoofdprijs van 

Interview

Zo hielp hij bij de totstand-
koming van www.heijen.info

We weten het allang, in Heijen lopen heel veel creatieve mensen rond en we hebben er 
al heel veel mogen interviewen. denk bijvoorbeeld aan liesbet Willems-kranz met haar 
fleurige schilderijen, andré Frentz die prachtige sieraden maakt en onlangs nog mochten 
we het fijne smeedwerk van Marcel Willems bewonderen. in dit rijtje past ook moeiteloos 
Timo Brock, al ligt zijn creativiteit op een heel ander vlak: Timo maakt doordachte en 
doelgerichte websites en heeft tijdens zijn HBo studie een grandioos internetidee ontwik-
keld, dat voor zijn toekomst wel eens heel bepalend kan zijn. Marketing managers opgelet: 
het heet contestXl. Maar daarover verderop meer.
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bijvoorbeeld 10.000 euro. In het geval van de schoenenwinkel mag 
de winnaar voor 750 euro aan schoenen uitkiezen. Naast een tweede 
en derde prijs krijgt elke deelnemer 20% korting op schoenen die de 

betreffende sponsor (www.onlineschoenenwinkel.nl) aanbiedt in haar 
assortiment. De contest loopt twee maanden en gedurende deze tijd 
kunnen de bezoekers van de website ContestXL met een stemknop 
op hun favoriete filmpje stemmen. Dit idee is bedacht door Timo en 
zijn compagnon Bo Pennings. 
Om de website te testen hebben Timo en Bo zelf een contest 
gesponsord: de vraag was “Waarom wil jij 500 Euro winnen?” Dit 
leverde 15 leuke filmpjes op, onder andere van Venividivicifietsie, de 
Heijense deelnemers aan Alpe d’Huzes. Zij wonnen de 500 euro 
helaas niet, maar de prijsuitreiking op de Neude in Utrecht aan de 
winnende deelnemers werd een leuke happening. Timo had zich al 
tijdens zijn studie aangemeld bij UtrechtINC. Deze organisatie geeft 
jonge ondernemers de kans om een idee zoals ContestXL verder uit 
te werken. Alle middelen die nodig zijn worden door hen aangereikt. 
Zo kreeg Timo onder andere een kantoor en een business coach. 

Door zijn toelating bij UtrechtINC 
kwam het zelfs zo ver dat Timo 
mocht afstuderen op zijn eigen idee 
(ContestXL). Kort samengevat, zo lezen 
wij op de website van Timo:
ContestXL combineert het beste van 
websites als YouTube en Facebook met 
het houden van talentenjachten en 
wedstrijden. Via het digitale platform 
van ContestXL bieden commerciële 
organisaties een wedstrijd aan, waaraan 
iedereen kan deelnemen door een 
zelfgemaakt filmpje te uploaden. Door 
social sharing (delen door middel 
van de sociale media als Twitter en 
Facebook) ontstaat er virale content 
(filmpjes die zich snel verspreiden op 
internet) die de sponsor een grote 
mate van gratis publiciteit oplevert. 
Zo ontstaat een win-win situatie voor 
zowel de deelnemer als de aanbieder 
van de wedstrijd. 

Timo Brock

Wordt vervolgd op blz 27

De bedoeling is dat mensen een leuk 
filmpje gaan maken dat aansluit op 

deze vraag.

Interview



Boeren met ambitie

www.forfarmershendrix.nl

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.  

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het 

boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten, 

werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een 

tevreden klant.

Boeren met ambitie

	  	  

Health	  &	  Relaxing	  for	  Ladies	  
	  

Welkom	  van	  harte	  in	  deze	  sfeervolle	  Health&Relaxing	  
Studio	  Nicole	  Plantius	  te	  Heijen,	  waar	  u	  heerlijk	  kunt	  
genieten	  van	  een	  weldadige	  ontspanningsmassage	  
naar	  keuze	  á	  E	  27,50	  per	  uur	  
	  

Voor	  	  informatie	  en/of	  het	  maken	  van	  een	  afspraak,	  
kunt	  u	  mij	  vrijblijvend	  bellen	  of	  mailen;	  
06	  4603	  7192/	  nicole.plantius@hotmail.com	  	  	  	  	  

Health&Relaxing	  Groeten	  Nicole	  Plantius	  
Ontspanningsmasseuse	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

www.healthandrelaxing.nl	  
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Interview

Heel in het kort:
Stap 1: de sponsor start een contest via www.contestXL.com en 
stelt prijzen beschikbaar.
Stap 2: mensen nemen deel aan deze contest en uploaden hun 
filmpjes.
Stap 3: deelnames worden gedeeld op de sociale media en sponsors 
genereren veel publiciteit.
Stap 4: vrienden van deelnemers bekijken de contest en stemmen 
op de filmpjes. 
Stap 5: de deelnemers met de meeste stemmen winnen (grote) 
prijzen.

Je bent dus al heel goed bezig, Timo, maar wat is je einddoel?
Timo wil stap voor stap meer bekendheid én enthousiasme creëren 
voor de website. Samen met Bo is hij op zoek gegaan naar een 
investeerder, omdat er bij een project van deze omvang veel kosten 
ontstaan. Deze enthousiaste investeerder is na enkele gesprekken 

gevonden. De fase waarin het bedrijf op dit moment verkeert, is het 
benaderen van potentiele business to consumer bedrijven om samen 
met hen contests te organiseren. Ze hopen bedrijven uit te dagen op 
een ludieke wijze hun product te promoten of in de markt te zetten.  
Vooral het idee van de filmpjes die vervolgens het internet overgaan, 
spreekt vele bedrijven aan. Er is op filmgebied zoveel creativiteit onder 

de mensen! Het uploaden gaat heel 
gemakkelijk, zelfs filmpjes gemaakt met 
je mobiele telefoon zijn gemakkelijk te 
plaatsen. Op het moment dat we dit 
schrijven is nog geen concreet bedrijf in 
beeld, maar Timo twijfelt er niet aan dat 
dit op korte termijn gaat gebeuren. Timo 
droomt van wedstrijden organiseren 
voor grote bedrijven als Coca Cola, Red 
Bull, Toyota en dergelijke.. Er is voor elk 
bedrijf een leuke contest te bedenken 
en organiseren. De vraag hiernaar 
zal naar verwachting in de toekomst 
toenemen.

Marketing managers opgelet!
Het is voor Heijen natuurlijk altijd leuk 
te lezen dat een dorpsbewoner een 
passie heeft gevonden en die met ons 
wil delen. Maar deze keer willen we 
het voor één keer breder trekken. We 
weten dat het Hèjs Nèjs ook terecht 
komt bij de vele bedrijven die Heijen 
telt en dat het blad ook hier goed 
gelezen wordt. 
Het zou toch moj zijn als Timo en 
zijn compagnon dicht bij huis een 
start zouden kunnen maken met hun 
unieke, commerciële idee. Wij dagen 
de Heijense mensen en bedrijven uit! 
Mocht het komen tot een contest 
dan maken wij hiervan met alle plezier 
melding van in ons blad. Neem contact 
op met Timo en laat het ons weten als 
het tot een deal komt. De redactie van 
het Hèjs Nèjs wenst Timo in ieder geval 
heel veel succes.

Timo Brock timo@contestxl.com
Bo Pennings: bo@contestxl.com
Website: www.contestxl.com
E-mail: mail@contextxl.com
Telefoon 0486-764000
Postadres: Hoogstraat 18a, 5451 BJ Mill

Wij dagen de Heijense mensen
en bedrijven uit!

Timo Brock presenteert een van zijn projecten



Hèjs Nèjs
oktober 201328

 

Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

www.walk.nl

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

Service Vonk Groep 

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807 

F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:

-    Sanitair
-    Verwarming
-    Service en onderhoud
-    Loodgieterswerk 

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:

-    Zonnepanelen
-    Zonneboilers
-    Warmtepompen
-    Zonnekoeling

Wilt u meer informatie over een (duurzame) installatie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op! 

Vakinstallateur

Adv. Vonk A5 algemeen.indd   1 30-01-2012   10:18:05
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Herbivoor
In bijna elke vijver vind je waterlelies (Nymphaea). Het 
is een van de meest voorkomende bloeiende planten 
in vijvers. Door de diversiteit aan kleur van bloemen en 
grootte is er voor elke vijver wel een geschikte waterlelie 
te vinden. De waterlelie is een sterke plant die goed 
bestand is tegen de vraat van verschillende soorten vissen.  

Aangetaste bladeren
Helaas worden de blinkend groene bladeren vaak lelijk 
ontsierd. Het lijkt alsof er onregelmatige vormen in 
gekerfd zijn. De aangevreten sporen verkleuren bruin, 
waardoor het blad er triest uit gaat zien. Het blad wordt 
bruin en sterft af. De bloemen van de waterlelie worden 
bijna nooit aangetast.  De grote boosdoeners zijn de 
larven van de waterleliekevers (Galerucella nymphaeae), 
die al vanaf eind mei of begin juni deze schade toe kunnen 
brengen aan het waterlelieblad. Deze kleine larven van 
maximaal 1 cm vreten de bovenkant (bladgroen) van 
het blad weg en zo ontstaan er gangetjes. Op de foto zie 
je bijna volgroeide zwarte larven en enkele volwassen 
waterleliekevertjes. Blijft het mooi weer dan kan er in 
september een tweede generatie kevertjes volgen en 
daar lijkt het dit jaar wel op gezien de langaanhoudende 
zomerse temperaturen. Dit diertje is dus geen rover 
maar een “planteneter” een zogenaamde herbivoor dus.

Bestrijding
Bestrijding van dit kevertje is erg moeilijk. Het is zeker 
af te raden insecticiden te gebruiken omdat daardoor 
andere levende dieren zoals vissen en hiervan erg 
nadelige gevolgen kunnen ondervinden.

Maar hoe kunnen we de larven dan wel verwijderen?
Het is een tijdrovend en vervelend werkje, maar een 
voor een platknijpen van de zwarte larven werkt 
goed. Als er een fel geel tot oranje sap uit de plat 
geknepen larve komt weet je dat je te maken hebt met 
het waterleliekevertje. Belangrijk is het om zo vroeg 
mogelijk te beginnen met het verwijderen van de larven 
want elke overgebleven larve wordt een kevertje die 
weer eitjes legt.  Vind je het doodknijpen echt te smerig 
of misschien wel zielig, dan kun je er voor kiezen om 
de bladeren 24 uur onder water te houden (ook zielig 
natuurlijk, maar ja je moet wat).  Het waterleliekevertje 
heeft wel enkele natuurlijke vijanden. Kikkers houden 
wel van een hapje waterleliekever. En ook kwikstaartjes 
(vogeltjes)  smullen graag van deze diertjes. Dan maar 
kikkers houden en ’s nachts wakker liggen van het 
gekwaak? De keuze is aan u…

Tot de volgende keer
Martha en Paul

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
...vervolg september
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Even voor de duidelijkheid, wat is het doel van de 
Stichting Jeugdraad Heijen?
De Stichting Jeugdraad Heijen organiseert soosavonden 
en activiteiten voor de Heijense jeugd van 12 tot (en 
met) 16 jaar. Er zijn twee groepen, de 12-jarigen, die net 
de basisschool hebben verlaten en de 13-16 jarigen. In 
een lokaal in Gemeenschapshuis D’n Toomp komen 
de groepen iedere veertien dagen op de vrijdagavond 
bijeen. Er wordt muziek gedraaid en spellen gedaan, 
maar ook veel gekletst. Behalve een professionele 
muziekinstallatie zijn er diverse computerspellen en 
er is een Wii via de beamer op een groot scherm. De 
avonden worden begeleid door een aantal ouders en 

door de leden van het bestuur. Daarnaast worden er 
ook een zes- / zevental grote activiteiten georganiseerd. 
De basis van alles is dat de jeugd zelf invulling kan geven 
of een avond of activiteit slaagt. Bestuur en begeleiding 
richten zich een stukje facilitering en sturing. Niets moet, 
veel mag.

En hoe loopt het op dit moment, bestuurlijk gezien?
Johan Linders praat ons bij: “In juni is onze voorzitter 
Hans Wientjens afgetreden en op dit moment hebben 
we geen voorzitter. Om de tijd te overbruggen ben ik 
op dit moment interim-voorzitter. Maar er is dus een 
vacature. Als iemand iets voelt voor deze mooie taak, 
dan houden we ons heel graag aanbevolen! Ook Edwin 
Jans is gestopt, hij wil zich verder inzetten voor Hèjje 
Mojjer. Renate Wessels en René Hermsen zijn tot het 
bestuur toegetreden en verder bestaat het bestuur nog 
uit  Marijke Janssen, Martina Franken en Marga ten Haaf.” 

John van Haare van het Gilde legt aan de jeugd de fijne kneepjes van de kruisboog uit

Net als elk jaar gingen we ook dit jaar weer langs bij het bestuur van de Stichting Jeugdraad, want daar 
gebeurt altijd het een en ander. We meldden ons deze keer niet op het terras van het Heijes Hepke, 
maar in het clublokaal van de jeugd in Gemeenschapshuis d’n Toomp. daar troffen we bestuursleden 
renate Wessels en Johan linders en een aantal ouders die de begeleiding van de jeugdavond op zich 
genomen hadden. daar het geluidsniveau in de soos op zijn zachtst gezegd nogal hoog lag, verplaats-
ten we ons naar de bar van d’n Toomp waar het Gilde zijn vrijdagse kruisboogschietavond hield. de 
kruisbestuiving tussen de jeugd en het Gilde had juist die avond al plaatsgevonden. de gildeleden 
vonden het leuk de enthousiaste jongens en meisjes een beetje kruisboogschieten bij te brengen. onze 
fotograaf maakte er een foto van.

Er wordt muziek gedraaid
en spellen gedaan,

maar ook veel gekletst.
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Kun je ons vertellen wat jullie het afgelopen seizoen 
hebben georganiseerd voor de jeugd?
Nou, dat blijkt aardig wat te zijn. In september vorig jaar 
hebben ze in de sporthal in Heijen een taekwondoles 
bijgewoond, deze werd verzorgd door de Budoschool 
van Gert-Jan Hendriks. Een groot succes! Een ander 
hoogtepunt werd beleefd in Ven-Zelderheide bij ’t 
Zwijntje, waar een heuse Casinoavond werd gehouden. 
En als je naar het casino gaat moet je op chique, dus het 
was heel leuk om te zien hoe de jeugd zichtbaar zijn/
haar best had gedaan er zo fraai mogelijk uit te zien. 
Op de website van de Stichting Jeugdraad vind je nog 
meer foto’s, maar Johan heeft voor ons een mooie foto 
uitgezocht en die staat op deze pagina. 
De Sinterklaasbingo is ook altijd een toppertje. Na een 
hoop gedoe met spelletjes, in- en uitpakken en ruilen van 
cadeaus gaat iedereen tevreden met een pakje naar huis. 
Verder werd er geskied in Alverna en een speurtocht 
gehouden door Heijen. Het grootste evenement vond 
net voor de vakantie plaats. De hele groep ging naar 
Leekzicht in Boerdonk (een gehucht tussen Gemert en 
Erp). Dit is een koeienboerderij waar je kunt survivallen 
met de koeien  onder je, over de hooizolder en in 

alle verdere hoeken en gaten. Aansluitend ga je via 
een tokkelbaan naar beneden. Sommigen gleden er 
knoerthard af. De grootste uitdaging was de Powerfan. 
Een vijftien meter hoge paal, waarvan je (gelukkig heel 
veilig) in vrije val naar beneden kunt springen. Hoe of 
wat eenieder ook deed, de meeste bewondering ging 
uit naar degenen die met knikkende knieën en parelende 
zweetdruppels hun angst wisten te overwinnen.  Na 
deze energieslurpende activiteit ging het hele stel 
traditiegetrouw frietjes eten bij  Friso en Ellen.

Wat staat er komende jaar nog op het programma?
De eerstvolgende “buiten-Heijense” activiteit is een 
bowlingavond bij Erica in St. Hubert, aldus Renate. En 
verder willen de bestuursleden nog niets hardop kwijt, 
want dat is nog geheim. Wij weten het natuurlijk al, maar 
wij houden onze mond….

Goed bezig, hoor, Stichting Jeugdraad Heijen!

www.sjr-heijen.nl
www.wychenseberg.nl/
www.leekzicht.nl.

De kruisboogIn het casino

Hobbybeurs Zonnebloem

Hobbybeurs Zonnebloem
Op zondag 10 november 2013 organiseert de Zonnebloem Heijen 
de hobby-creatief-beurs in Gemeenschapshuis d’n Toomp in Heijen.  
Op deze tweejaarlijkse beurs zijn de creatieve bezigheden van meer 
dan 20 hobbyisten én de handwerkstukken van de Welfare-groep te 
zien en te koop. Er zijn o.a. stands met: glas in lood, bloemstukken, 
schilderijen, zeepkettingen, sieraden, pottenbakken en nog veel meer. 
Ook is er een kopje koffie of thee met door de Zonnebloemvrijwilligers 
zelfgemaakt gebak en andere versnaperingen te koop. De opbrengst 
van deze hobby-creatief-beurs is voor de Zonnebloem. Hiermee 
worden activiteiten georganiseerd voor hun gasten. U bent van harte 
welkom van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.



Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag:
11.30 uur tot 22.30 uur

Zondag: 13.00 tot 22.30 uur

Maandag gesloten

zit 
weer 
in de 
maand
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De R van Reclame! Het gehele jaar staan wij voor u klaar en streven 
we samen naar het beste resultaat. Wij kennen de kracht van 
identiteit en de mogelijkheden van reclame. Kom eens langs voor 
een sterke dosis creatieve vitaminen in onze tramhalte. 
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CrEAtIEVE DEnKErS, ConCrEtE MAKErS

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl
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	 Sint	Janstraat	14		I		Ottersum
Tel.	(0485)	51	22	06		I		www.vangoethem.nu

ramen	 	 I	 	 deuren	 	 I	 	 serres	 	 I	 	 veranda’s	 	 I	 	 horren	 	 I	 	 zonwering

Goed van van Goethem
Kwaliteit	in	kunststof	en	aluminium

G43_022781.indd   1 25-03-13   13:42

Herfstachtige

• Wordt er weer een bijltjesdag gehouden na de door de 
storm aangerichte bosschade?

• Zelfs als het bladstil is, kun je de wind van voren krijgen.
• De fietsende champignonteler die het spoor bijster is, 

kijkt graag naar paddenstoelen en dat niet alleen in de 
herfst.

• Lijken mensen in de herfst van hun leven rare vogels 
met hun eksterogen en kraaienpootjes?

• Zijn de ouderen er wel zo gerust op als ze naar het 
zorgcentrum gaan?

• Mensen op leeftijd gaan er onder gebukt als ze niet 
meer zo goed naar de grond kunnen buigen.

• De geriater doet Aan Ouderen Werk.
• In hoeverre gaat oergezond nog op voor mensen op 

vergevorderde leeftijd?
• Geen enkele bloementeler wil op latere leeftijd een 

kasplantje worden.

Paul rongen, Heijen

Doordenkertjes
door Paul Rongen

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen dank-
zij onze adverteerders gratis ver-
spreid. abonnementen voor perso-
nen, instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via on-
derstaand correspondentieadres.

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

abonnement Hèjs Nèjs aanvra-
gen: bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info eventueel 
per telefoon 0485-513506. kosten 
per jaar: € 25,- exclusief verzend-
kosten; inclusief verzending in 
Nederland € 50,-

Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? 
Stuur een e-mail naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697 

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

redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst 
Henk kerkhoff
erica reintjes 
ricky reintjes

advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet arts
Harrie Janssen
Jos van der Venn

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:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

deadline voor aanleveren van bij-
dragen in de vorm van teksten etc. 
tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Zondag 2 november
20.00 uur D’n Toomp

Fanfare E.M.M. - uitwisselingsconcert
m.m.v. Fanfare St. Caecilia Middelaar en

Harmonie St. Caecilia Ottersum/Ven-Zelderheide

Zondag 3 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Ulysses 1

Donderdag 7 november 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zaterdag 9 november 
20.30 uur Zaal Schuttershof 

Jubileumconcert - Soreway

Zondag 10 november 
09.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 10 november
11.00 uur D’n Toomp

Zonnebloem afd. Heijen Hobbybeurs

Zaterdag 16 november
21.00 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Gezamelijk Openingsbal

Zondag 17 november
14.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen 1 - HBV 1

Vrijdag 22 november, Zaterdag 22 november
20.11 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Zittingsavond

Donderdag 28 november
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Creatieve avond Dekopage

Zondag 8 december
09.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 8 december
14.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen 1 - De Zwaluw 1
 

Donderdag 12 december
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Donderdag 19 december
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Avondprogramma 

met mandoline orkest

Zaterdag 21 december
19.00 uur Zaal Schuttershof

Diverse verenigingen - Kerstconcert

Woensdag 1 januari 2014 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Zondag 5 januari 2014
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 18 januari 2014
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

26 november 2013.

Agenda 2013 - 2014 Belangrijke telefoonnummers

meer info over Heijen:
naast de informatie in Hèjs nèjs 

kunt u voor meer nieuws over ons 
mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 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 Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

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

Bibliotheek op school   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

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, Hoefnagel 39,
6598 AM Heijen  0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767



Woonboulevard novium - WijchenseWeg 150 nijmegen - Tel. (024) 344 44 66
dorpsTraaT 17 geffen - WWW.vanderheijdenmeubelen.nl

1001
mogelijkheden!

dus wat u ook zoekt,
wij hebben een

oplossing op maat

graTis haal- & brengservice

de grooTsTe collecTie relaX-
fauTeuils van nijmegen e.o.!


