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Vanaf 1 januari 2015 zijn onze kantoren Boxmeer,

Cuijk, Gennep en Mill geopend van maandag tot

en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook buiten bovenstaande kantooruren zijn wij op

afspraak beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag

tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op

zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Voor particuliere vragen via (0485) 450 450 en

voor zakelijke vragen via (0485) 450 113.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gewijzigde openingstijden

per 01-01-2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn onze kantoren Boxmeer,

Cuijk, Gennep en Mill geopend van maandag tot

en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook buiten bovenstaande kantooruren zijn wij op

afspraak beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag

tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Voor particuliere vragen via (0485) 450 450 en

voor zakelijke vragen via (0485) 450 113.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gewijzigde openingstijden

per 01-01-2015
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Cuijk, Gennep en Mill geopend van maandag tot

en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook buiten bovenstaande kantooruren zijn wij op

afspraak beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag

tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op

zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Voor particuliere vragen via (0485) 450 450 en

voor zakelijke vragen via (0485) 450 113.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gewijzigde openingstijden

per 01-01-2015
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We staan in deze Hèjs Nèjs onder meer veel stil bij het eerste officiële lustrum 
van de Vereniging Hèjje Mojjer in de vorm van tekst en foto’s. Bijna alle vrijwilligers 
zijn op ‘de gevoelige plaat’ vastgelegd. Bij zo’n grote groep is het vrijwel niet 
mogelijk om iedereen tegelijkertijd bij elkaar te krijgen voor het maken van 
foto‘s, bijvoorbeeld door werk, verblijf in het buitenland etcetera. Maar de 
meesten waren er wel op die zonnige laatste dag van januari op het terrein van V.V. Heijen. Wat steken veel 
mensen de handen uit de mouwen om Heijen leefbaar te houden! Eigenlijk zou iedereen (elk huisadres) lid 
moeten worden van deze vereniging ván en vóór Heijen. Maak gebruik van het formulier in de Hèjs Nèjs van 
januari of meldt u aan via dorpsblad@heijen.info. Voor €10 per jaar krijgt u een veelvoud daarvan terug in de 
vorm van 11 keer Hèjs Nèjs, het vertegenwoordigen van de Heijense belangen bij de gemeente en elders, de 
organisatie van een prachtig dorpsfeest, het plaatsen van een kerstboom enzovoort. Daarom: stel het niet langer 
uit en w or d  l i d !  En er is een nieuwe rubriek geboren: Heijen helpt Heijen. Sla die pagina gauw op en maak 
gebruik van de daar geboden mogelijkheden. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Laatst waren we in de prachtige natuur die Maasdui-
nen rijk is. We hadden gekozen voor het zogenaamde 
Winterwandelarrangement bij het Knikkerdorp in Well 
(wie kent het niet?). Na een heerlijke versnapering, 
enige uitleg van de uitbaatster van de hier gelegen uit-
spanning: ‘De Huiskamer’, gewapend met een routebe-
schrijving annex kaartje, een thermoskan met warme 
chocomel (immers onderdeel van het arrangement) 
de stoute schoenen aangetrokken! Natuurlijk……we 
hadden kunnen kiezen voor de veilige route met wan-
delknooppunten richting het prachtige Reindersmeer, 
maar nee, we kozen enigszins overmoedig voor de 
speurtochtversie. U kent dat wel: na 175 meter rechts-
af het glooiende slingerpaadje in etc., etc. Wonderwel 
verliep de speurtocht voorspoedig, al hebben we het te 
passeren werkspoor (?) nooit gezien! 

Prachtig gebied, met grote hoogteverschillen (het zijn 
niet voor niets de Maasduinen), prachtige heidemeer-
tjes etc.

Verdwaald?

Toen we nog een uurtje hadden voordat het daglicht 
plaats zou maken voor het nachtelijke duister, leek het 
er steeds meer op, dat we de routebeschrijving, gemaakt 
door een vertegenwoordiger van een bekend Belgisch 
biermerk, niet helemaal hadden begrepen.

Gelukkig konden we de ondergaande zon zien en in de 
verte de provinciale weg Nijmegen-Venlo v.v. horen: 
dat was richting het westen en de richting die we zou-
den moeten aanhouden om weer bij het beginpunt te 
komen. Maar na elke bocht lag er weer een eindeloze 
bosweg…… Moest onwillekeurig toch even denken 
aan de verdwenen meisjes in Panama en kon me ineens 
goed voorstellen hoe zij zich gevoeld moeten hebben. 
Uiteindelijk hebben we net op tijd het eindpunt bereikt, 
waarna we ons konden laven aan het tweede deel van 
het arrangement: een versteviging van de inwendige 
mens. Dit was extra smakelijk en we zijn nog maar wat 
langer gebleven om van de zeer gastvrije sfeer te genie-
ten.

Wat wonen we toch in een prachtige omgeving hier in 
het Noord-Limburgse, daar raakten we door boven-
staand ‘avontuur’ nog meer van overtuigd. Laten we die 
omgeving vooral koesteren en ervan genieten, tussen 
de dagelijkse beslommeringen door.

Column

Bij deze nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de
KBO jaarvergadering op maandag 23 maar t 2015 in Gemeenschapshuis D’n Toomp.

Aanvang: 14.00 uur, einde 17.00 uur. Graag om 13.45 uur aanwezig zijn.
Ontvangst met koffie/thee en cake -  entree is gratis.

Na afloop van het formele gedeelte van de jaarvergadering zal er een
optreden zijn van het Noord-Limburgs Seniorenorkest

Genieten onder het genot van een drankje, babbeltje, dansje!
Graag ontmoeten wij u op deze voor de KBO-leden belangrijke middag.

Vriendelijke groet, bestuur KBO Heijen.

Uitnodiging voor de KBO jaarvergadering 2015.
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Verenigings- en ander nieuws

Op 16 januari 2015 gingen leden van KBO Heijen met 
een volle reisbus naar de Senioren Expo  Limburgersdag  
in Veldhoven.
Deze dag werd speciaal gereserveerd voor de leden 
van de Seniorenbonden in Limburg. Men kon als afdeling 
van de mogelijkheid gebruik maken, om voordelig 
met de bus (busactie)  naar Veldhoven te reizen.  (De 
onkosten  waren € 7,00 per persoon voor het vervoer 
inclusief de entree).  
Het was een druk bezochte dag.
De Senioren Expo was een combinatie van een 

complete huishoudbeurs, een informatiemarkt en 
optredens van orkesten, koren en artiesten.  Ook de 
eetgelegenheden werden goed bezocht. 

We kunnen weer terugkijken op een gezellig uitstapje 
met onze leden en zo zien we ook nu weer, als men lid 
is van de KBO, dat deze vereniging  steeds meer kansen 
(aanbiedingen) krijgt, om op een voordelige manier aan 
een activiteit deel te kunnen nemen.   

Bestuur KBO afd. Heijen

Een mooier en schoner Heijen maken we samen!
Kom met ons in actie: help om de rommel langs de 
Maas op te ruimen!

Onze vereniging heeft een oproep van de gemeente 
gekregen om mee te doen aan de actie ‘Schone Maas” 
op zaterdag 28 maart.
Door het hoog water blijft er elk jaar veel zwerfvuil achter. 
Verschillende organisaties en alle Maasgemeenten 
werken voor dit project samen.
Er worden 10-20 vrijwilligers gevraagd, die van de 
gemeente handschoenen, knijpers, vuilniszakken 
en containers krijgen plus een route en beknopte 
handleiding met betrekking tot wat op te ruimen, 
wat te laten liggen en waar we voor moeten uitkijken. 
Voor de veiligheid mogen geen kinderen onder de 12 
deelnemen. Jongeren van 12 t/m 18 dienen in het bezit 
te zijn van de zwemdiploma’s A en B en werken mee 
onder begeleiding van een volwassene.

De vereniging krijgt hiervoor een vergoeding van 
maximaal 350 euro, afhankelijk van ligging en grootte 
van het stuk wat wordt schoongemaakt.
Bestuursleden en leden van de projectgroepen willen 
meedoen, maar we moeten echt met een grote groep 
zijn, liefst dus 20 personen.
We moeten ons voor 16 februari aanmelden.

Wie helpt mee??

Beantwoord deze mail en meld je aan bij het secretariaat 
van onze vereniging!

Met onze dank!
Het bestuur van vereniging Hèjje Mojjer 

KBO Leden afd. Heijen naar 
     senioren Expo Brabant

Actie “Schone Maas”

Jubilarissen Zij-Actief
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van Zij-Actief 
zijn twee dames gehuldigd. 
Nellie Gijsberts en Mariet Hendriks, beiden 40 jaar lid. 

Voorzitter Anja Jansen spreekt de dames 

toe en overhandigt de bloemen.
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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

Je lichaam is een tuin 
die je met je Wil verzorgt...

                                             William Shakespeare....

Waar je van houdt dat verzorg je met passie....
het resultaat is dat je er veel voor terug krijgt.
 “Voeding” is belangrijk voor de vernieuwing 
en het herstel van je lichaamscellen...
De micronutriënten zijn de bouwstoffen, 
de “Voeding” in je eten.. Waar haal je ze vandaan...
krijg jij ze voldoende binnen..?
Ons traditionele eten bevat nog maar weinig Voeding.
75 % van de gezondheidsklachten zijn hieraan gerelateerd.

Er is Voeding op basis van Chinese kruiden. Deze zuivere kruiden 
hebben een helende... herstellende werking op je lichaam en ze 
bieden je de meest natuurlijke bouwstoffen om je lichaam te reinigen..
te voeden en te herstellen. Dat is toch wat je wilt... 
Hoe wij ons Voeden beïnvloedt het bewustzijn van onze geest, ons 
gedrag en de constitutie van ons lichaam.

Doe een half jaar zo’n welzijnsprogramma... en zie dan het resultaat.

Bel mij als jij toe bent aan verandering 
en vernieuwing!
Mw Carla Bos
Tel: 0485-513170.
Mijn specialisaties al 20 jaar : 
Natuurgeneeswijze - Voeding - Massage - Acupressuur/reflexologie
Healing - Reiki Master - Reading/counseling
Energetische psychologie - bewegingsleer.



Hèjs Nèjs
februari 2015 7

ZijActief  Heijen organiseert workshop yoga, meditatie 
en ademhaling.
Ook voor niet-leden kunnen deze avond profiteren 
van de voordelen van yoga!

Op donderdag 19 maart 2015 komt Carine Staaks van 
Health & Happiness een workshop Yoga, meditatie en 
ademhaling  geven voor vrouwen in en rond Heijen. 
De avond wordt georganiseerd door ZijActief.  Alle 
vrouwen uit de omgeving Heijen - dus ook niet-leden - 
zijn van harte welkom!

Steeds meer mensen doen aan yoga, meditatie 
en ademhalingsoefeningen. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt onder meer dat mensen dan veel 
meer weerstand hebben tegen ziektes, over een groter 

geluksgevoel beschikken en minder snel verouderen. 
Kom er tijdens deze workshop achter welke voordelen 
yoga nog meer heeft!

Praktische informatie
De avond is op  19 maart 2015 in Café Zaal Schuttershof. 
Kom deelnemen aan de avond en kennismaken 
met onze veelzijdige afdeling van ZijActief Limburg. 
Opgeven kan bij Anja Jansen, 0485-531219, Uiteraard 
kun je ook het secretariaat, Maria Poels,  0485-512694 
terecht voor meer informatie.

Wil je meer weten over Carine Staaks? Bezoek dan 
alvast haar website: www.hhleudal.nl.

Zaterdag 7 februari jl. werd het Wagenbouwersbal 
georganiseerd op het veld aan de Hoofdstraat. Dit was 
wederom een groot succes! Alle carnavalsliefhebbers 
en wagenbouwers waren aanwezig en iedereen heeft 
het enorm naar z’n zin gehad. Alles is mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers en deze waren dan ook hevig 
teleurgesteld dat ze zondagmorgen de tent helemaal 
kapot terugzagen. Zaterdagnacht hebben wat mensen 
het nodig gevonden om de tent onherstelbaar te 
beschadigen. Erg teleurstellend dat er dit soort mensen 
rondlopen!
Wij zouden graag weten wie dit op zijn geweten heeft 
zodat we de kosten kunnen verhalen.
Tips over dit ernstige geval van vandalisme zijn welkom 
bij de redactie van Hèjs Nèjs: dorpsblad@heijen.info

Verenigings- en ander nieuws

ZijActief  Heijen organiseert workshop 
     yoga, meditatie en ademhaling

Vandalisme in Heijen!
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KBO, de Vereniging voor Senioren.
Zo willen ze zich genoemd hebben. Want 
“ouderen”: die term dekt de lading niet 
meer. De beleving van senioren is nu 
heel anders dan het pakweg dertig jaar 
geleden was en zo zeggen ze: “Over 
tien jaar zal het weer heel anders zijn.” 
De babyboomers moeten veel langer 
doorwerken, minimaal tot 66 of 67 jaar. Zij 
begonnen ook meestal later met werken, 
blijven dus langer actief in het bedrijfsleven. 
Hun opvattingen over ouder worden zijn 
compleet anders. Het bestuur ziet dit al 
veel langer aankomen en denkt na over 
de toekomst. Activiteiten moeten worden 
aangepast. Vroeger, en dan praten ze over 
nog niet zo heel lang geleden, was het 
voldoende als men tijdens een uitstapje 
een lekker borreltje konden drinken en 
een smakelijk hapje eten voorgeschoteld 
kreeg. Het reisdoel deed er eigenlijk 
helemaal niet toe. Hoe anders is het nu. 
Veel senioren en ook de aankomende 
senioren zijn beter opgeleid, zijn meer 
bereisd, passen op hun kleinkinderen en 
zijn actief op sportief en maatschappelijk 

Het was een zálige dag…..

gebied. Zij staan veel langer dan vroeger midden 
in het volle leven. “We hebben de intentie om ook 
deze groep te motiveren om lid te worden van de 
Seniorenclub” aldus Theo. Dat is juist heel belangrijk is 
om de komende maatschappelijke ontwikkelingen het 
hoofd te kunnen bieden.

 “We hebben de intentie om ook 
deze groep te motiveren om lid 

te worden van de Seniorenclub” 
aldus Theo.

De KBO heeft zich dus ook als taak gesteld niet 
alleen activiteiten te organiseren om mensen uit hun 
isolement te halen, maar ook om ondersteuning te 

Zo typeren de bestuursleden van de Heijense KBO hun jubileumfeest op zondag 19 

oktober vorig jaar. Een evenement waar ze nu nog steeds van nagenieten. Natuurlijk 

stond een interview met dit enthousiaste bestuur al langer op onze lijst, maar door 

de vele werkzaamheden die het jubileum met zich meebracht is het interview even 

uitgesteld naar deze maand. We spraken met alle zes bestuursleden, gezellig aan 

de tafel bij Theo Lamers. Het is een teken dat ze zich intens met elkaar verbonden 

voelen. Ze wilden allemaal bij dit interview aanwezig zijn. Onze fotograaf maakte 

een mooi plaatje van het stel door op een van de eetkamerstoelen te klimmen (Sjan 

was niet thuis…). Je ziet Mia Koenen, Riek Hendriks, Jan Gijsberts, Theo Lamers, 

Carla Bos en Annie de Rijck.

Alle leden van het bestuur van de KBO bij elkaar
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bieden bij de complexiteit van het moderne bestaan. 
Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de nieuwe zorgvraag, 
erfrecht, de taken van de overheden? Op allerlei 
terreinen probeert de KBO hun leden te informeren. 
Men voelt de zorg die de leden voor de toekomst 
hebben. Vergaderingen behandelen ook vaak een 
speciaal thema. We vragen de leden wat hun specifieke 
taken zijn binnen het bestuur. En dan blijkt eens te meer 
dat iedereen de taak heeft die het beste bij hem of 
haar past. Dat zien we steeds terug in alle besturen 
die we tot nu toe geïnterviewd hebben. Blijkbaar gaat 
dat vanzelf zo. Annie de Rijck organiseert een maal per 
jaar een uitstapje voor de minder validen, degenen dus 
die niet (meer) mee kunnen met de busreis. Die gaan 
een middag op stap naar een museum of iets in die 
geest. Zij benadert deze groep en regelt ook vervoer. 
Ook de Bedevaart naar Smakt heeft Annie weer 
opgestart. Er gingen vorig jaar maar liefst 29 mensen 
mee, waaronder de pastoor. Er blijkt toch behoefte aan 
geestelijke verdieping te bestaan. Zij organiseert ook 
de kienmiddagen. En als een lid overleden is bezoekt zij 
namens het bestuur van de KBO de nabestaanden. Zij 
is dus de vrouw van de sociale contacten. Een taak die 
haar op het lijf geschreven is. Maar elk bestuurslid levert 
op eigen wijze een bijdrage aan de sociale contacten.

Carla Bos is secretaris en verzorgt de PR en de 
correspondentie. Theo Lamers is vicevoorzitter en 
penningmeester. Hij maakt deel uit van de adviesraad 
van de WMO van onze gemeente die de WMO  (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) dient uit te voeren. 
Theo Is tevens vrijwilliger “Papierbrigade” bij Synthese 
voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij allerlei 
contacten met instanties.  Door zijn bestuursfunctie bij 
de KBO is hij hiermee in aanraking gekomen en heeft 
er naar eigen zeggen bijna een dagtaak aan. 
Jan Gijsberts is de techneut van het bestuur. Hij levert 
alle hand- en spandiensten bij de activiteiten die het 
bestuur ontplooit. Denk aan het klaarzetten van tafels 
en stoelen in D’n Toomp en het regelen van diverse 
praktische zaken. 

Riek Hendriks is van huis uit een creatieveling. Menig 
prachtig bloemstuk en andere versieringen zijn uit haar 
handen gekomen. Zo heeft zij ook in samenwerking met 
andere leden de kerk en de hele zaal van D’n Toomp 

versierd voor het jubileumfeest.  Kijk maar eens naar 
de foto’s, het zag er schitterend uit. En dan Mia Koenen. 
Zij maakt sinds maart 2014 deel uit van het bestuur. 
Tijdens het organiseren van het jubileum heeft ze laten 
zien over een goed organisatietalent te beschikken. Zij 
ondersteunt ook het secretariaat. 

En wat betreft D’n Toomp: niets dan lof voor deze 
accommodatie. De locatie is perfect, goed ingericht, 
mensen voelen zich hier thuis. Dat de samenwerking 
met het beheer, in het bijzonder met beheerder 
Gerard van Mil super is, versterkt zeker dit gevoel. Zijn 
hulp tijdens alle activiteiten en in het bijzonder bij de 
feestelijkheden tijdens het jubileum waren geweldig. 
Maar ook de drukbezochte receptie, de preek van 
mijnheer pastoor tijdens de H. Mis en de serenade 
van de fanfare na afloop hebben een warme indruk 
achtergelaten.

Maar ook de drukbezochte 
receptie, de preek van mijnheer 

pastoor tijdens de H. Mis en 
de serenade van de fanfare na 

afloop hebben een warme indruk 
achtergelaten.

Dit bestuur is sterk, gemotiveerd, gezellig en flexibel, 
zo vinden ze zelf. Er wordt hard gewerkt, fijn 
samengewerkt. Men helpt elkaar waar het nodig is. De 
Vereniging van Senioren mag zich verheugen een van 
de grootste verenigingen van Heijen te zijn wat betreft 
het ledenaantal. Nog nooit waren ook zoveel leden 

vervolg op blz 10

Veel gezelligheid tijdens de brunch
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aanwezig dan voor de brunch tijdens het jubileumfeest 
in oktober, bijna 130! Het was een zalige dag, zo 
benadrukken ze. Na al het voorafgaande geregel vielen 
alle zorgen weg op die dag.  Alles verliep soepel, 
gemakkelijk en in de juiste harmonie. 

Een greep uit de activiteiten van de KBO, Carla 
verwoordt deze als volgt:
“Onze club bestaat uit jongere, oudere en hoogbejaarde 
senioren (hoogbejaard ben je boven de 80). Voor al 
onze leden behartigt de KBO hun belangen. In deze 
tijd van grote veranderingen, lees bezuinigingen, is het 
belangrijk je gesteund te weten door een op senioren 
gerichte organisatie. Onze club is aangesloten bij de 
landelijke KBO, de Unie en de Provinciale KBO. De 
KBO werkt niet alleen plaatselijk maar is ook op politiek 
gebied landelijk actief op het gebied van wonen, leven 
en welzijn voor de ouderen.

Plaatselijk organiseren we vele activiteiten voor 
onze leden: voor elk wat wils. Denk aan fietstochten, 
wandelingen, bedevaarten, een mooie jaarlijkse 
busreis, educatieve en ontspannende themamiddagen. 
Dansmatinees met de carnaval en de kermis met mooie 
muziek erbij. Een daguitje voor minder validen, een 
sfeervolle kerstviering. En ieder jaar de jaarvergadering. 
Dan is er ook elke donderdagmiddag  de Inloopsoos: 
biljarten, kaarten, koersballen, kienen. Op woensdag 
gymmen en op dinsdag yoga met na afloop gezellig 
samen koffie drinken. Alles in D’n Toomp natuurlijk. De 
bardienst wordt dan verzorgd door de vrijwilligers van 
de Seniorenclub.”

Plaatselijk organiseren we vele 
activiteiten voor onze leden: 

voor elk wat wils.
Theo: “De deur naar de vereniging van Senioren staat 
wagenwijd open voor nieuwe leden. Vanaf 55 jaar 
ben je van harte welkom. Voor maar 21,00 euro per 
persoon per jaar maak je deel uit van deze gezellige 
familie en hoor je er helemaal bij. Van deze 21,00 euro 
gaat overigens 15,00 euro naar de overkoepelende 
organisaties, dus voor maar 6,00 euro per jaar 
organiseert dit zeskoppige bestuur het hele jaar door 
leuke en belangrijke dingen voor alle 55-plussers. Bij 
deze baten komt gelukkig ook nog een gemeentelijke 
subsidie “

Anekdote:
Er is natuurlijk in al die jaren al heel wat gebeurd en de 
herinneringen zijn eindeloos. Zo vertellen de leden met 
smaak over de dame die meeging met op bedevaart 
naar Banneux, jaren geleden. Bij het instappen in de bus 
droeg ze onder haar arm een mand vol duiven. Die had 
ze van haar man meegekregen om ze in Banneux los te 
laten. Bij een sanitaire stop in Venlo dacht de vrouw dat 
ze al in België waren en liet de duiven los. De duiven 
waren veel eerder dan de bedevaartgangers terug in 
Heijen….
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Heijen Helpt Heijen

Oproep!
Wie heeft een diaprojector te leen? 
Op zolder vond ik twee doosjes met dia’s van 
circa 30 jaar terug. Zeer benieuwd wat daar 
allemaal op staat. Henk Kerkhoff. 
Uw reactie graag naar dorpsblad@heijen.info 

Inleiding
Dit is de eerste ‘Servicepagina’, die wij de naam Heijen Helpt Heijen hebben gegeven. Hierin 
willen we interessante informatie over allerhande onderwerpen opnemen. En dan hopen 
we dat u zegt: dat wist ik niet (precies), maar dat is wel handig om te weten of toe te passen. 
Verder willen we de mogelijkheid bieden om gratis oproepen te doen in de geest van: We 
zoeken zangers voor ons koor, Wie wil carpoolen van/naar... van maandag tot donderdag. 
Wij zoeken een paardenliefhebber met aanhangerrijbewijs, die onze dochter wekelijks naar 
de ponyclub kan brengen, Wie wil me helpen met het installeren van mijn laptop?, Wie wil 
mij helpen bij het onderhouden van mijn tuin? Wie gaat mee een stukje fietsen? Wie gaat 
mee naar een concert? Enzovoort.
Uw oproep kunt u voor de 1e van de maand naar dorpsblad@heijen.info sturen voor 
plaatsing in Hèjs Nèjs van die maand.

Meer zicht met licht! 

Weet u het nog?
Op de weg moet je goed om je heen kunnen kijken en goed zichtbaar zijn. Zorg 

dus voor een goede afstelling van spiegels en van de autolichten. Het schijnt dat 

één op de zes auto’s rondrijdt met defecte of met te hoog afgestelde lampen!

Dimlicht is de verlichting die je standaard moet voeren als het donker is of 

wanneer het gaat schemeren, en bij regen, mist, sneeuw overdag. 

Bij ingeschakeld dimlicht branden de koplampen, de achterlichten en de 

kentekenverlichting. De koplampen zijn gericht op het wegvak voor de auto en 

een gedeelte van de berm en dus niet op de tegenligger.

Stadslicht is bedoeld om een geparkeerd voertuig goed en beter zichtbaar 

te maken voor het overige verkeer. Bij stadslicht branden de achterlichten, 

de kentekenplaatverlichting en twee kleine lampjes aan de voorkant. Op 

momenten dat verlichting verplicht is mag je niet alleen maar stadlichten 

voeren.  Stadslicht is verplicht als je ’s nachts (of bij slecht zicht overdag) buiten 

de bebouwde kom of op de rijbaan parkeert.

Groot licht. Dit zorgt voor een maximale verlichting van de weg voor de auto. 

Anders dan bij dimlicht is de lichtbundel verblindend voor medeweggebruikers. 

Groot licht mag alleen gebruikt worden, zolang het tegemoetkomend verkeer 

hier geen hinder van ondervindt.

Mistlicht. Een mistlamp produceert erg fel licht, zodat de auto ook in een 

mistbank zichtbaar is. Je mag deze lichten in andere weersomstandigheden 

niet voeren, omdat ze hinder veroorzaken voor andere weggebruikers. Aan 

de voorzijde zorgen de mistlampen voor een brede (maar niet verblindende) 

lichtbundel die laag valt, om onder de mistbank de weg te verlichten. Als de 

mislampen voor branden, mag in plaats van dimlicht stadslicht gebruikt worden. 

Het mistachterlicht mogen we maar relatief weinig voeren, namelijk wanneer 

het zicht door de mist of sneeuwval minder is dan 50 meter. Let op: bij zware 

regenval mag het mistachterlicht niet gebruikt worden!

(Bron: http://www.anwb.nl)
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Interview

Dat is de prettige boodschap die popkoor 
Cheers met ons wilde delen. Vorig jaar 
oktober vierde het koor zijn 25-jarig bestaan 
met twee spetterende jubileumconcerten 
in Pica Mare in Gennep. Je hebt er over 
kunnen lezen in het Hèjs Nèjs van september. 
En omdat Cheers haar stekkie helemaal 
heeft gevonden in Gemeenschapshuis D’n 
Toomp als repetitielocatie kunnen ze het 
niet nalaten ook Heijen weer eens te laten 
zien wat zij muzikaal in huis hebben.

Vandaar dat er op zaterdag 7 maart 
om 20.15 uur het concert nog eens 
(grotendeels) wordt overgedaan. Enige 
songs zijn weliswaar vervangen door 
andere, maar voorzitter Dorry Smeets en 
penningmeester Lida Vermeulen, die we 
hierover spreken, zijn ervan overtuigd dat 
het concert minstens net zo mooi wordt 
als de jubileumconcerten in oktober. En zo 
lachen ze: “Misschien nog wel beter, omdat 
we waarschijnlijk wat minder last zullen 
hebben van de zenuwen.”

Na de jubileumconcerten concentreerde 
het koor zich in de laatste maanden 
van 2014 voornamelijk op de diverse 
kerstconcerten, maar in januari werd het 
programma voor dit voorjaarsconcert 
met de toepasselijke naam “Lenteakkoord” 
weer opgepakt. “Lenteakkoord” is gekozen 
voor de tijd van het jaar met een kleine 
knipoog naar de politiek. Dorry: “Ons 
eigen combo en vier gastblazers zijn ook 
weer van de partij. En onze dirigent, Steven 
Gerrits, brengt altijd leven in de brouwerij 
en is een echte showman. Denk aan Minnie 
de Moocher, dat hij ook met dit concert zal 
laten zien en horen. Dus niet alleen zang 

Popkoor Cheers komt zingen 
        in Heijen! 

maar ook het entertainmentgehalte zal hoog zijn. Laat dat 
maar aan Steven over!” 

Bij de jubileumconcerten vond het publiek het Afrikaans 
blok geweldig. Dat brengt het koor ook tijdens deze show 
ten gehore. Maar ook andere muziekstijlen als gospelsongs, 
rock, pop, disco en nederpop. Solisten uit eigen koor 
geven daarnaast acte de présence. Een breed scala dus, 
voor elk wat wils.  Ook een leuke loterij staat op het 

VOORJAARSCONCERT

Popkoor Cheers
zaterdag 7 maart 2015

aanvang : 20.15 uur

“Lenteakkoord”

D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10
Heijen 

entree €5,-
VERKOOP KAARTEN

Heijs Hepke  Troefmarkt te Wierik

Hoofdstraat 36 nieuwwijkstraat 4

Heijen   heijen

Bruna    en op 24 februari,  

Zandstraat 56  3 en 7 maart van

Gennep   19.00 - 20.00 uur          

   bij D’n Toomp

website: www.cheers-gennep.nl

MET LOTERIJ



Hèjs Nèjs
februari 2015 13

programma van die avond. De koorleden zijn erin geslaagd een aantal 
prachtige prijzen te verwerven, waarvan de meeste met het lentethema 
te maken hebben. Vooral de hoofdprijs mag er zijn, maar die mogen we 
nog niet verklappen.

Terugblik op het concert van 3 en 4 oktober 2014
Cheers had gevraagd aan de bezoekers aan het concert om lang 
houdbare producten mee te brengen voor de Voedselbank. Dat was een 
enorm succes. Een stationcar werd helemaal vol ingeladen en het was 
proppen hoor! Zelfs op dit moment kan men er nog uit putten.

Een leuke herinnering was het inleidende filmpje waarin het net leek of 
alle 45 koorleden één voor één uit één limousine stapten, een prachtige 
vondst van de artistieke commissie. 

Maar ook het enthousiasme van het publiek op beide avonden voelde 
als een warm bad.

En nu dus het concert in de herhaling, 
weliswaar enigszins aangepast en met 
een ander thema, maar toch zeer de 
moeite waard voor een avondje uit. Voor 
de toegangsprijs hoef je dit concert niet 
te missen.  5,00 euro en je bent binnen.

Op deze pagina vind je nog een paar 
mooie sfeerimpressiefoto’s van het 
jubileumconcert. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het 
Heijs Hepke, de Troefmarkt 

en bij Bruna in Gennep. En als 
er nog kaarten over zijn ook 

aan de kassa voor aanvang van 
het concert. 

Popkoor Cheers tijdens hun jubileumconcert in oktober 2014

Steven Gerrits als Minnie de Moocher



 

 

   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!

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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adv troefmarktheijen moijer ltc.pdf   20-04-2010   10:51:17
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Meet & Greet

Naam Miko van Dijck  

Geboortedatum en plaats 4 mei 2001 in Boxmeer

Waar woon je in Heijen Heikampseweg 7

Op welke school/opleiding zit je Elzendaalcollege Boxmeer, gymnasium

En in welke klas/jaar In de 2e

Weet je al wat je wilt worden? Nee

Wat zijn je hobby’s Voetbal, tennis en gamen

Heb je een huisdier en zo ja, welk Ja, een konijn en vissen 

Verdien je een zakcentje bij en zo ja, waar of waarmee? Nee

Wat houd je op dit moment erg bezig en waarom 
(denk aan sport, politiek, het nieuws, 
een persoon of toestand) Sport, school en carnaval 

Wat is je favoriete TV programma De grote improvisatieshow

Wat is je favoriete sport om te doen Voetbal

Wat is je favoriete sport om naar te kijken? Voetbal

Wat is je favoriete muziek Dance en house

Wat is je beste eigenschap Ik ben erg sociaal

En wat je slechtste Ik stel dingen vaak uit tot het laatste moment
 
Waar heb je een enorme hekel aan Vroeg opstaan

En wat vind je juist leuk Leuke dingen doen met vrienden 

Wat zou je doen als je een miljoen euro zou winnen? Heel veel op vakantie gaan

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst? Dat ik kan blijven doen wat ik leuk vind en gelukkig zal zijn

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst?  Dat het een leuk, actief en sociaal dorp blijft met veel activiteiten

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer? Nee

Wie komt er in de volgende Meet & Greet? Romée Traa

Miko van Dijck
Meet & Greet

In deze rubriek zal steeds een jongere tussen de 12 en 18 jaar 
uit Heijen zichzelf voorstellen aan de hand van een vragen-
lijstje. Degene die het vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt 
ook de volgende die het lijstje zal invullen. Deze keer maken 
we nader kennis met Miko van Dijck.
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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

Heeft uw dier jeuk, krabt het continu en likt het de huid 
kapot of heeft het spijsverteringsstoornissen? 

Kan uw dierenarts u niet meer helpen of krijgt het dier 
zware medicijnen als prednison of cortison?
Wilt u uw dier op een natuurlijke manier helpen, zodat 
het weer lekker in zijn of haar vel zit? 

Dierenpraktijk Maasduyn helpt uw dier van de klachten 
af, met bioresonantie en de juiste voeding!

Informeer vrijblijvend:
Josefien Hagenaars 
Lankerseweg 3  
6598DH Heijen  
www.maasduyn.nl
praktijk@maasduyn.nl
0485-532535
06-22472021

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest 

ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl



Lezen is leuk! 
Een verslag van de voorleeswedstrijd van de basisscholen in Heijen, Gennep, Ottersum, Milsbeek en Mook.
Vrijdag 30 januari 2015, D’n Toomp stroomde vol met enthousiaste kinderen, klasgenootjes van de schoolvoorleeskampioenen die hun kandidaat kwamen aanmoedigen. Dus ook voor Tuur Lamers, voorleeskampioen van de Heggerank. Spandoeken wapperden in de zaal. Kom op Tuur! Deelnemende scholen behalve De Heggerank waren De Brink uit Ottersum, De Drie Vijvers uit Milsbeek, De 
Ratel en de Piramide uit Gennep en Adalbert uit Mook. De wedstrijd werd georganiseerd door Biblioplus en stond onder leiding 
van Jacqueline Gerrits en haar collega Ingrid van Elst. Voor de gelegenheid was een zeer actieve presentatrice ingehuurd, Noëlle van 
Bussel. Zij sprak af met de zaal dat iedereen wel mocht juichen, maar niet boe-roepen. Dat doen alleen koeien, volgens Noëlle. En daar 
hield de jeugd zich keurig aan! Uiteraard was er een deskundige jury opgetrommeld die bestond uit Bart Schellekens, biebvrijwilliger 
op drie scholen, Lisette Wouters, medewerkster Biblioplus Gennep en Ed Vandermeulen, wethouder samenleving en onderwijs van 
de gemeente Gennep. Zij hadden de niet geringe klus om te beoordelen welke van de zes schoolvoorleeskampioenen de beste was. 
Alle kinderen luisterden aandachtig naar de verhalen die hun kampioenen voorlazen. Het ging er voorbeeldig aan toe. De twaalfjarige 
Tuur Lamers verdedigde met verve de eer van de Heggerank. Hij las voor uit het boek Het Leven van een Loser van Jeff Kinney. Het 
boek Het Leven van een Loser is immens populair onder de kinderen van de Heggerank.Nadat alle kandidaten voorgelezen hadden 
trok de jury zich terug en was het tijd voor Noëlle om een grappig vragen-, muziek- en dansspel met de kinderen te doen. Dat ging 
erin als koek. Het kabaal in de zaal was oorverdovend. Maar goed dat d’n Toomp zo goed geïsoleerd is! Ja, Noëlle wist wel hoe ze 
kinderen op de stoelen moest laten dansen! Polonaise door de zaal. De Vogeltjesdans, Kabouter Plop, de Macarena, wie kent ze niet. 
Nou deze kinderen wel, hoor! Wat een feest. Eindelijk was de jury eruit en kwamen ze weer terug de zaal in en het podium. Iedereen 
muisstil. Voor alle kinderen die voorgelezen hadden had de juryvoorzitter, wethouder Vandermeulen, een positief woordje. Zo vond 
de jury dat Tuur het zichzelf best moeilijk had gemaakt met het voorlezen van een stuk uit het Leven van een Loser en dat kon de 
jury waarderen. Niet de gemakkelijkste weg gekozen. Dat klonk positief. De keuze van de jury viel uiteindelijk op Iris Janssen van De 
Brink, zij werd eerste en Alejandro Fekkes Cruz van Adalbert werd tweede. Zij gaan naar de halve finales in Venray 21 maart. Maar 
wie er uiteindelijk ook met de beker naar huis ging, dat maakte eigenlijk niet eens meer zo veel uit. De aanwezige kinderen hadden 
een super mooie ochtend, dankzij de inzet van voorlezende kinderen, de juffen en meesters, de mensen van Biblioplus en Noëlle die 
er in korte tijd een enorm feestje van wist te bouwen. 

En dit waren de ervaringen van Tuur zelf:
Toen ik moest lezen, was ik echt 
zenuwachtig. Ik was aan het voorlezen 
en het ging op zich best goed. Maar toen 
raakte ik de tekst een beetje kwijt. Toen ik 
klaar was vond ik het best jammer, want 
ik vond mezelf niet zo goed tegenover de 
anderen. Toen we gingen dansen deed ik 
niet mee, want ik was super zenuwachtig.
De jury kwam terug en ik moest op het 
podium komen. Ze gingen zeggen hoe 
iedereen het gedaan had. Ik was aan de 
beurt, ze zeiden dat ik een saai stuk uit had 
gekozen. En toen kwam de uitslag………. 2e Alejandro! 
………..1e Iris! Iedereen kreeg een medaille en toen 
moesten we op de foto. Ik was wel teleurgesteld, omdat 
ik niet  gewonnen had, ik werd ook wel emotioneel. maar 
iedereen vond dat ik het heel goed had gedaan en de klas 
leefde heel erg met me mee, dus dat vond ik echt heel lief. 
Ik hielp mee met de stoelen opruimen en toen ik in de klas 
kwam ging iedereen voor me klappen en dat vond ik heel 
lief. Sjoerd, Ben, Rachel, Julia en Janne hadden nog iets voor 
mij gemaakt.

Van Tuur 

Epke X Floor  

Onlangs heb je in het Hèjs Nèjs kunnen lezen over de 

twee Heijense turntalenten, Floor en Pleun Coenen. 

Floor is nu al zo ver dat ze een paar keer per jaar 

met de Oranje meisjes in Heerenveen moet trainen. 

Zo ook enkele weken geleden. En laat daar nu ook 

onze nationale held, Epke Zonderland, in de turnhal 

rondhuppelen! Ieder Nederlands meisje (jong én oud..) 

is fan van Epke, maar een van zijn aller-, allergrootste 

fans is Floor uit Heijen. 

En toen ze Epke gespot had 

in de hal had ze nog maar 

één vurige wens: op de foto 

met haar idool. Toch viel het 

niet mee Epke te strikken 

voor een ontmoeting en een 

fotoshoot, want hij moet af 

en toe toch ook een beetje 

oefenen op zijn afsprong 

van de rekstok met de 

zevenvoudige salto mét 

anderhalve schroef (….en 

hij stáááát…) waarmee 

hij volgend jaar in Rio de Janeiro de Olympische 

gouden medaille gaat winnen. Maar voor onze Floor 

maakte hij gelukkig een uitzondering. De foto werd 

gemaakt, dus  Epkes dag kon niet meer stuk. En Floors 

linkerschoudertje? Dat gloeide nog heel lang na….

Alle deelnemers en de jury



Hèjs Nèjs
februari 201518

 

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

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas
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Jubileum Hèjje Mojjer
Op 5 februari 2010 is Hèjje Mojjer officieel als vereniging opgericht! Een mooie gelegenheid 
om Heijen nog eens te laten zien hoeveel mensen er wel niet werken aan het mooier en 
interessanter maken van Heijen. Vandaar een fotocollage  van de mensen van het eerste uur, het 
huidige bestuur en de diverse projectgroepen en  vrijwilligers. Uiteraard hoort daar een stukje 
ontstaansgeschiedenis bij en een korte beschrijving van de inspanning die de mensen nu plegen!
En …wat een plezier om te zien hoe het vlammetje van het begin is overgenomen. Wij, als 
bestuur, zijn trots op onze vereniging en de grote schare van mensen die bevlogen helpen Heijen 
mojjer te maken!

Bestuur: Hèjje Mojjer
Het begon in 2007 met een noodkreet, een ingezonden 
brief door Pierre Hendriks: Heijen wordt bedreigd!  Maar 
liefst 520 Heijenaren ondersteunden het initiatief om Heijen 
op de kaart te zetten. Frans Storms sloot zich aan bij Pierre 
en samen organiseerden ze de eerste bijeenkomst waar 80 
mensen verschenen. De klankbordgroep “ Loat Hèjje Mojjer 
Worre” werd geboren, bestaande uit Pierre, Frans, Frits 
Basten, Ellen Kusters en Jo Jansen. Deze  stuurgroep maakt 
het document “Standpunt Heijen” (mei 2007). Daarmee zijn 
Frans en Pierre naar de gemeente Gennep gegaan. Die liet 
weten dat er een breder Dorpsontwikkelingsplan (DOP) 
moest worden gemaakt en daarmee is de klankbordgroep  
aan de slag gegaan, samen met Synthese. In het  DOP 
waren 16 projectvoorstellen opgenomen: van herinrichting 
Hoofdstraat (terugdringen verkeershinder en verbeteren 
terrasfunctie), herinrichting dorpskern met dorpsplein en 
woningbouw op maat, een eigen maandblad, een feest ter 
versterking van de onderlinge band en samenhang van 
Heijen tot de aanpak van overlast door  bedrijven-terreinen 
en de A77. Na enige jaren lobbyen bij de gemeente door 
de stuurgroep en het alert reageren op ontwikkelingen 
rond Heijen werd het iets stiller. Ellen stopte vanwege werk. 
Helaas overleed Jo in 2008. De Klankbordgroep, toen nog 
alleen bestaande uit Frans, Frits en Pierre, voelde zich wat 
alleen in het opkomen voor Heijen. Een noodkreet werd 
in het oude blad Heisa geplaatst en tot verrassing van de 
stuurgroep kwamen achttien mensen naar de bijeenkomst 
die mee de kar wilden trekken! Er kwam weer actie en 
tijdens de eerste vergadering al werden er spijkers met 
koppen geslagen! 

In september 2009 werden de projecten van het 
DOP door bevlogen mensen concreet gemaakt 
in projectgroepen: het dorpsblad Hèjs Nèjs, een 
feestcommissie voor het Heisafeest, een website 
voor Heijen, de Brem/ROC groep (nu BROHM). 
Allen samen onder het voorlopig bestuur van Hèjje 
Mojjer : Pierre, Frans, René van Velthoven. Iedereen 
ging vol enthousiasme aan de slag. Gelukkig bleken er 
mensen bij te zitten met een brede visie. De algemene 
teneur was: als we het doen, dan doen we het goed! 
Daarna moest een officiële vorm worden gekozen. Na 
onderzoek bleek een verenigingsvorm het beste voor 
de  initiatiefnemers. Het werd ‘Hèjje Mojjer’. Frans stelde 
de statuten op waarvan de acte werd gepasseerd bij de 
notaris op 5 februari 2010. Harrie Graat werd gevraagd 
als penningmeester, Edwin Jans later als secretaris. Ook 
wat later werden de projectgroepen Ommetjes en 
de Promotiegroep nog aan de vereniging toegevoegd, 
Frans stopte in 2014, waarna Frits zijn rol op zich nam.
Het bestuur van Hèjje Mojjer bestaat dit  moment uit 
Pierre Hendriks, Edwin Jans, Frits Basten, Harrie Graat, 
Henk Kerkhoff, Jan Helmond en René van Velthoven.

De redactie van het Hèjs Nèjs…feliciteert van 
harte het bestuur van Hèjje Mojjer. Want dankzij hun 
geweldige inzet heeft Heijen de afgelopen vijf jaar op 
veel fronten een verbeterslag gemaakt.  En dat ging en 
gaat niet zonder slag of stoot. Want ga maar na, alleen 
al onze groep, de redactie van het Hèjs Nèjs, maakt elf 

vervolg op blz 20

Bericht van het bestuur
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keer per jaar voor Heijen een dorpsblad dat er wezen mag. Je 
ziet, we blijven bescheiden. Niet gehinderd door enige kennis 
van zaken rolde het eerste Hèjs Nèjs toch maar mooi in mei 
2010 van de persen en vorig jaar november hebben we de 
50e editie uitgebracht. Uit de reacties hebben gemerkt dat het 
Hèjs Nèjs een vaste waarde in ons dorp is geworden waar 
veel mensen iedere maand weer naar uitkijken. En daar zijn we 
in ons hart supertrots op. Wij gaan dóóóóórrrr!

Op de foto van Hejs Nejs ontbreken Margriet Arts en Ricky Reintjes. 

Van de groep bezorgers staan Thea Arnoldussen, Pierre Hendriks, Gonny 

Rühl, Lena Coenen niet op de foto.

Website. De eerste versie van een website werd in 2007 
gemaakt door Jan Helmond, maar op 29 december 2009 had 
Piet Manders samen met Michiel van Oeffelen en met hulp van 
Jan Helmond de 1e versie van www.heijen.info klaar. Inmiddels 
zijn we 5 jaar en een aantal versies verder en denken we dat 
dit de versie is die het meest gebruiksvriendelijk is. De website 
is gemaakt in Joomla, het voordeel is dat we er berichten op 
kunnen plaatsen die automatisch ingepland kunnen worden en 
dat dit ook mogelijk is op afstand en door de verenigingen zelf. 
Er staan natuurlijk vele foto’s, video’s en allerhande artikelen 
op die in de loop van de jaren is verzameld. We merken wel 
dat de informatie afhankelijk is van hetgeen er toegezonden 

wordt, soms moeten we er nog steeds achteraan gaan. 
De grootste wens blijft daarom dat meerdere mensen 
berichten en foto’s aanleveren zodat de site echt voor 
en door Heijenaren is. Aanleveren is altijd mogelijk, maar 
gebeurt nog veel te weinig helaas. Voor meer informatie: 
www.heijen.info of per e-mail info@heijen.info. Hier kun je 
je ook aanmelden als je meer voor de website zou willen 
doen.

BROHM
De werkgroep BROHM (Behartiging Ruimtelijke Ordening 
Hèjje Mojjer) beschikt over een lange adem. Het bewaken, 
bespreken van de diverse thema’s vergt veel geduld. In 
willekeurige volgorde is BROHM op dit moment (veelal 
samen met het DB) met de volgende onderwerpen bezig.
De Brem. Een gebied, dat als een molensteen om de nek 
van gemeente hangt. Het kernplan in het centrum van 
Heijen wordt nu naar het zich laat aanzien dan toch echt 
gestart.  De bebouwing aan de Hoofdstraat blijft een heet 
hangijzer. De geluidsoverlast op de A77 wordt in 2016 ter 
hand genomen.  Een fietsbrug langs de A77 wordt in 2015 
op zijn haalbaarheid getoetst. De aanpak van de rondweg 
tot een 80-km traject gaat dit kalenderjaar gerealiseerd 
worden.  Het bestemmingsplan Hoogveld ligt onder vuur 
en het ROC wordt gevolgd. Kortom: BROHM, houdt 

De redactie van het Hèjs Nèjs Werkgroep BROHM

Projectgroep Ommetjes

De grote groep mensen achter Hèjje Mojjer
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zich bezig met een veelvoud aan lastige en veel geduld 
vergende kwesties. Momenteel bestaat de werkgroep uit 
Harry, Gert en Frits. Yvonne en Ellen zijn inmiddels gestopt.

Het Promotie team Hejje mojjer heeft als doel het 
verfraaien van dorp. De eerste acties waren een 
speurtocht en het plaatsen van de grote kerstboom in 
2012. (Initiatief van Frans Storms). Verfraaien houdt voor 
de Promotiegroep meerdere dingen in: het organiseren 
van kleinschalige samenkomst-activiteiten, het versieren 
van het dorp en het meedenken bij gemeentelijke 
aanpassingen. Wat doen we al: Met betrekking tot 
activiteiten: Kerstboom met activiteit en banner, Carnaval 
benadrukken met nar en banner,  lentevuur met schaapjes 
en activiteit, Kermisbioscoop. Ter verfraaiing: lantaarnpaal 
versieringen, dorpsentrees verfraaien, vaste beginplek 
realiseren/opslag, goaltjes op het grasveld voor grotere 
jeugd, kasteel betrekken en  toerisme versterken. 
Dit is  een kleine blik in de keuken, werk genoeg zoals je 
ziet. Daarom zouden we graag het team uitbreiden, om 
sommige dingen te kunnen versnellen. Wij zijn ook enorm 
gebaat bij mensen die zo af en toe iets willen maken en 
of opbouwen. (Een mooi voorbeeld is de vlaggenmast 
op het veld).  Bij interesse of info mail gerust naar: 
promotieteam@heijen.info.

De Projectgroep Ommetjes heeft enkele jaren geleden 
al gezorgd voor een fraaie wandelroute in en om Heijen.  
Momenteel wordt landelijk wordt een project opgestart, 
waar (kleine) wandelingen in opgenomen kunnen worden, 
de zogenaamde “foodwalks”. Aan dit project is reeds enkele 
malen op landelijk niveau bekendheid gegeven, onder andere 
via het tv-programma “1 tegen 100”. De gedachte achter de 
foodwalks is dat recreanten zich meer bewust worden van 
hetgeen uit het veld verzameld en gegeten kan worden en op 
deze manier (de beleving van) het landschap meer onder de 
aandacht te brengen. Wij hebben contact opgenomen met de 
organisatie om hieraan mee te kunnen doen. We zijn benieuwd.

Projectgroep Heisa zorgt al jaren voor een schitterend en 
goedbezocht dorpsfeest! De werkgroep is er trots op dat 
Heisa echt Heijen Samen is geworden, de naam die we bedacht 
hadden voor dit mooie festijn! Talloze vrijwilligers helpen elk 
jaar mee om dit meerdaagse dorpsfeest te realiseren, dat 
door de projectgroep op poten wordt gezet. Dit begint met 
het bedenken van het thema, daarna worden de sponsoren 
benaderd en kan alles worden  gerealiseerd, van kranten tot 
en met scholen, van kinderen tot en met bejaarden, van eten 
tot en met toiletten, van tent tot en met muziek en geluid, alles 
moet goed geregeld zijn voor iedereen! We zijn elk jaar weer 
enorm bevoorrecht om het hele dorp te zien genieten samen!

De webmasters van 
www.heijen.info

De mensen van het eerste uur

Projectgroep Heisa

Bezorgers van het Hèjs Nèjs

Het Promotieteam

Het bestuur van Hèjje Mojjer
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

BEWUST  BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!

Varkensvlees: Le Porc Fermier, 
afkomstig uit de Belgische Ardennen.

Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie, 
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)

Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig 
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen

Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven 
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Een lekker stukje verantwoord vlees 
voor elke gelegenheid



Hulp gezocht voor 
Famke Coenen… 
Vorig jaar in november organiseerde de slagwerkgroep van fanfare EMM 
een speciaal benefietconcert. De opbrengst, ruim 7000 euro ging naar de 
Nierpatiëntenvereniging Nederland.  Aanleiding voor dit concert was de 
ziekte van  Famke Coenen; zij lijdt aan de nierziekte het Nefrotisch syndroom. 
Famke was onbetwist de ster van deze speciale avond.
 Hoe gaat het nu met Famke?
 Na tweeënhalf jaar vechten tegen haar ziekte is het dan nu toch zo ver dat 
Famke voortaan gedialyseerd zal moeten worden. Dat wil zeggen dat zij drie 
maal per week (maandag, woensdag en vrijdag) naar het Radboud Ziekenhuis 
in Nijmegen moet om er een uurtje of drie, vier aan het dialyseapparaat 
aangesloten te worden. Niet alleen een enorme belasting voor Famke, maar 
ook voor het hele gezin. Haar papa en mama, Mathijs en Patricia hebben 
dan ook gevraagd of zij een oproepje mochten plaatsen in het Hèjs Nèjs. 
Zij zijn namelijk op zoek naar enige vrijwilligers die tijd hebben om op 
bovengenoemde dagen samen met Famke (eventueel met de taxibus) naar 
het Radboud Ziekenhuis te gaan. Als zij een aantal vrijwilligers zouden weten 
te vinden, zouden deze misschien maar een maal per maand mee hoeven te 
gaan. Op maandag begint de dialyse van Famke om 9.00 uur, op woensdag 
en vrijdag om 8.00 uur.
 De 6-jarige Famke is echt een lieve meid en ondanks haar ziekte is ze 
meestal heel vrolijk en ze gaat ook heel graag naar school. Lijkt het je wat om 
Famke en haar familie hiermee te helpen, neem dan contact op met Mathijs: 
06-23544861 of stuur een mailtje naar mathijscoenen@hotmail.com.  Het 
zou voor het gezin een enorme ontlasting betekenen.
Alvast enorm bedankt namens Mathijs, Patricia, Famke en Duuk Coenen.

PS: En als je Famke eens een kaartje wilt sturen: haar adres is Beukenlaan 6, 
6598 AS. 

Prikbord

Het tweede deel van de expositie 70 jaar Vrede en Vrijheid zal zijn focus 

hebben op de bevrijding van de Gemeente Gennep tijdens het Geallieerde 

offensief ‘Operatie Veritable’. Deze Geallieerde operatie begon in de nacht 

van 7 februari 1945 met een groot bombardement op de stad Kleve. In 

de vroege ochtend van 8 februari openen meer dan 1000 kanonnen het 

vuur op het Reichswald en omliggende dorpen. Vervolgens startten de 

grondtroepen en tanks met het Rijnlandoffensief richting de Rijn. Door 

middel van historisch beeldmateriaal en spullen uit de oorlogstijd kan men 

met de Schotse troepen meetrekken door de Gemeente Gennep. Van 

de inname van Milsbeek, via de Niersoversteek en de aanval op Gennep 

trokken 70 jaar geleden de Schotse soldaten van de 51e Highland Divisie op 

via Heijen en kasteel Blijenbeek naar Goch. 

Datum: Vanaf 1 februari 2015 - eind mei 2015

Openingstijden: Reguliere openingstijden bibliotheek. Tevens geopend 

zaterdag 7 en zondag 8 februari

Expositie 70 jaar Vrede & Vrijheid 

Dorita Sanders: Echtgenote van Stef, moeder van 

drie opgroeiende kinderen, mantelzorger voor haar 

moeder, ondersteunend begeleider bij Dichterbij, 

gewaardeerd lid van het ToompTeam,  de fanfare, 

slagwerkgroep én hofkapel werd op 8 februari 

50 jaar. Dan krijg je Sara’s op bezoek. Bijgevoegde 

foto ontvingen wij van een anonieme inzender. 

Met de felicitaties erbij.  Ook van onze kant de 

felicitaties, Dorita!

Dorita 50 jaar!
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Heisa

Wijziging in vieringen woord- en gebedsdienst
De werkgroep Woord- en Gebedsdiensten heeft in overleg met het 
kerkbestuur besloten om met ingang van februari één woord- en gebedsdienst 
per maand te houden. Dit is in principe de dienst van de vierde zaterdag 
van de maand. Waarbij tevens de kindernevendienst wordt gehouden en 
het Gezinskoor zingt. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze wijziging! De 
werkgroep Woord- en Gebedsdiensten en het kerkbestuur

Op de website www.Heijen.info wordt de laatste informatie geplaatst over 
de diensten. Wijzigingen kunt u daar terugvinden.

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 34 
E: 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 informatie:   
www.heijen.info

Zondag 01 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 07 maart 19.00 uur 
Eucharistieviering; voorstellen communicantjes

Zondag 08 maart 09.30 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 14 maart 
geen dienst

Zondag 15 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 21 maart 
geen dienst 

Zondag 22 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 28 maart 18.30 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is tevens 
een Palmpasenviering voor de kinderen en een 
kindernevendienst

Zondag 29 maart 09.30 uur 
Palmpasen, Eucharistieviering

maart
2015

vieringen in

De Geest van Jezus ontvlamt niet alleen afzonderlijke mensen, maar Hij 
verzamelt en verbindt hen ook. De handelingen van de apostelen vermelden 
de Pinksterpreek van Petrus, die zo meeslepend was dat duizenden zich 
bij de volgelingen van Jezus aansloten. Zij geloofden en lieten zich dopen. Zij 
hadden alles gemeenschappelijk en deelden met de noodlijdenden. Zij baden 
eensgezind, loofden God, hielden vast aan de leer van de apostelen en braken 
samen het brood. Omdat het Gods Heilige Geest is die de kerk samenhoudt en 
vervult, spreekt men van de heilige kerk. Wat de kerk verkondigt en doorgeeft, is 
bestemd voor de hele wereld. Daarom wordt zij ”katholiek” genoemd. Zij staat 
open voor allen die de overgeleverde boodschap aannemen en zich door de 
Geest van Jezus laten leiden en zich laten dopen. De kerk is gegrondvest op de 
belijdenis van de apostelen en zet de zending van hen voort; vandaar apostolische 
kerk. De samenhang met de apostelen vindt zijn bijzondere uitdrukking in het 
bisschopsambt. De kerk als gemeenschap van gelovigen moet herinneringen 
aan Jezus levend houden om daaruit kracht voor het heden en hoop voor de 
toekomst te putten. Het gaat ook om de ervaringen die de gemeenschap van 
gelovigen, van het begin tot nu toe, met God heeft. Zij geeft door wat God toen 
en nu voor mensen doet, in het bijzonder door Jezus. Ze vertrouwt erop daarin 
en daarbij door Gods Geest geleid te worden. (wordt vervolgd)

Pastoor H. Reijnen

De kerk: het werk van de 
Heilige Geest (1)

Voorstellingsmis communicanten 2015
Tijdens de voorstellingsmis op zaterdag 7 maart 2015 om 19.00 uur zullen 
de volgende communicanten zich voorstellen aan de parochie:
Amara van Hees  Jim van de Berg  Rens van Hoof
Jaida Zwitserloot  Isis Franzmann  Evi van Dalen
Sem Josephs  Imke Jaspers  Semme Cornelissen
Jodi Stoffele  Rick Schoofs
Deze kinderen doen hun Eerste Heilige Communie op zondag 19 april 2015 
om 11.00 uur.
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Toos werd geboren in Boxmeer. Ze groeide op in een 
groot gezin: ze waren thuis met twaalf kinderen. Ze 
leerde Gerrit Bogers kennen met wie ze na zeven 
jaar verkering een huis bouwde op de grond van opa 
Bogers in Heijen. Toos en Gerrit trouwden op 17 juli 
1959. Ze kregen een dochter en een zoon.
Toos en Gerrit hielden allebei van werken in de 
tuin. Gerrit deed de groenten en Toos zorgde voor 
de bloemen. Ook samen op vakantie gaan was een 
geliefde bezigheid. In 1990 stierf Gerrit. Dat was 
een klap voor Toos. Ze had het er erg moeilijk mee. 
Desondanks werd het tuinieren en het vakantie vieren 
weer opgevat en wel voortaan met de familie. Als 
het even kon werden er mooie reizen gemaakt. Toos 
genoot dan volop. Ze maakte er mooie fotoboeken 
van.
De lange herfst- en winteravonden werden vaak 
creatief ingevuld. Er werd heel wat gebreid en 

In Memoriam: Toos Bogers-Verblakt

Zoals de vorige keer al gemeld, ontvangt u bij deze 
Hèjs nèjs het vastenzakje.
Met uw bijdrage steunt u drie goede doelen: de 
projecten van Jan Laarakker, pater Gruijters en het 
Bisdom.
Jan Laarakker: vorig jaar konden we melden dat Jan 
Laarakker zich voor o.a. kinderen uit Soedan inzet voor 
betere onderwijsomstandigheden, een groeiproject. 
Zo’n project is nooit echt af. Dus geld blijft ook altijd 
nodig. We zullen Jan Laarakker vragen een keer een 
stukje over zijn werk te maken voor in het Hèjs Nèjs.
Bisdom: de theeplantages van Sri Lanka. Het 
campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich op 
het jongerenwerk van SETIK, Socio Economic Training 
Institute of Kandy, in Sri Lanka. Via het jongerenwerk wil 
SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages 
zelfstandig en zelfbewust maken. De mensen op 
de plantages leven zeer geïsoleerd, ze verdienen 
onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven 
en naar school te sturen. De vrouwen verlaten vaak 
hun jonge kinderen in de hoop voldoende geld te 
kunnen verdienen in het buitenland. En veel mannen 

zijn werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De 
kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten 
vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd 
werken of zwerven langs de straat.
De medewerkers van SETIK stimuleren kinderen en 
jongeren hun schoolopleiding af te maken met een 
groot aanbod aan trainingen en workshops. SETIK 
ontmoedigt kinderarbeid, organiseert bijeenkomsten 
en trainingen over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ 
en ‘geweldloos samenleven’, maar initieert ook 
computercursussen en bloeddonatie-campagnes. Ook 
wordt gezorgd voor extra opvang en begeleiding voor 
basisschoolleerlingen en worden kleine bibliotheekjes 
ingericht in de dorpjes op de theeplantages. Deze 
opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken 
van de programma’s van SETIK. Zo leren steeds meer 
mensen hoe ze zichzelf en hun gemeenschap vooruit 
kunnen helpen.

U kunt ook helpen door het vastenzakje in de melkbus 
in de kerk te deponeren of in te leveren bij pastoor 
Reijnen. Uw bijdrage is van harte welkom.

Doelen van de Vastenaktie

Heisa

gehandwerkt voor de kleinkinderen. Ook ontdekte 
Toos het maken van kaarten als een leuke hobby. Deze 
zelfgemaakte kaarten werden ook echt verstuurd. 
Puzzelen was ook een hobby die Toos graag deed. “Dat 
is goede hersengymnastiek” vond zij.
De laatste jaren ging het allemaal wat moeilijker. Iets 
waar Toos maar moeilijk mee om kon gaan. Toen ze 
twee jaar geleden ten val kwam, bleek dat ze niet meer 
thuis kon blijven wonen. Ze ging naar verzorgingstehuis 
St. Anna waar ze liefdevol werd verzorgd.
Vanuit haar kamer keek ze uit op het Meer van 
Boxmeer. Ze vertelde dan altijd dat ze vroeger nog met 
haar zusjes op dat meer had geschaatst! In datzelfde 
verzorgingstehuis is Toos op 24 januari 2015 overleden; 
bijna een half jaar voordat ze negentig jaar zou zijn 
geworden.
Samen met kinderen en kleinkinderen zeggen wij: Toos, 
bedankt voor alles, rust zacht.
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Interview

We zijn nu drie maanden verder en inmiddels is er 
al weer heel wat water door de Maas gestroomd. 
Het bestuur van D’n Toomp ging voortvarend aan 
de slag en men verwierf een groot aantal diensten en 
attributen (artikelen) die op zaterdag 28 maart geveild 
zullen worden. De diensten worden aangeboden door 
de diverse Heijense verenigingen, die gebruik maken 
van de accommodatie. De diensten leveren niet alleen 
inkomsten op voor D’n Toomp, maar ook voor de kas 
van de verenigingen zelf. 

De opbrengst van de attributen, artikelen als je het 
zo wilt noemen, zal in zijn geheel ten gunste van D’n 
Toomp komen. Maar de avond zal zeker niet alleen 
maar in het teken van de veiling staan. Integendeel. De 
avond staat bol van entertainment van eigen bodem. 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat de muziekgroep 
Chapeau de avond muzikaal zal openen. Zij zorgen 
voor een gezellige sfeer, iets waar zij patent op hebben. 
Ook de leden van de Heijense Revue zijn benaderd om 
het geheel met enig spektakel te omgeven. Het bestuur 
weet ook niet waar ze mee zullen komen. Dat is een 
grote verrassing. En last but not least zal de bekende 
Heijense band Soreway de avond feestelijk sluiten. Je 
ziet, voor elk wat wils dus. De Feestveiling is een nieuw 
fenomeen, iets dat nog nooit in Heijen is vertoond. Je 

Feestveiling D’n Toomp 

hebt een hele avond plezier met fijne muziek, spannend 
veilingvermaak en cabaret. Bovendien kun je gelijk de 
verbouwde Toomp bewonderen. De avond begint om 
19.30 uur en de toegang is gratis.

Wat wordt zoal geveild, vragen wij het bestuur.
Te veel om op te noemen, blijkt. Toch lichten ze alvast 
een tipje van de sluier op. 

Een greep uit de diensten: 
- Het Dionysius Gilde biedt een recreatieve 

schietclinic aan (op het terrein aan de oude 
Maasarm) en recreatief kruisboogschieten voor een 
familie-, bedrijfs- of buurtfeest. Dit laatste zal binnen 
gehouden worden.

- Popkoor Cheers heeft aangegeven een 
huiskamerconcert en een tuinconcert te willen 
verzorgen.

- Een levensloop, bedrijfsgeschiedenis of  familieverhaal 
kan worden opgeschreven door de redactie van het 
Hèjs Nèjs.

- Feestje in het vooruitzicht? Bied dan op een 
serenade of miniconcert door de Original Maastaler.

- Verras je moeder met een moederdagontbijt 
inclusief serenade van de fanfare.

- De creatievelingen van de KBO maken op verzoek 
bloemstukken voor een speciale gelegenheid.

- Altijd gedroomd eens rond te rijden in een Peugeot 
Oldtimer? Dan is nu je kans. Gerard van Mil heeft 
een prachtig exemplaar en is bereid een mooie rit 
te maken.

- Jan van Erp is de gelukkige bezitter van een vliegtuig 
en wil je Heijen eens van boven bekijken, bied dan 
op een rondvluchtje met deze geluksvogel.

Vorig jaar november kondigde het bestuur van d’n Toomp in het Hèjs Nèjs hun idee, de 

Feestveiling aan. De aanleiding is de recente verbouwing van D’n Toomp. Het bestuur en 

beheer willen Heijen graag op een feestelijke wijze laten zien hoe het geworden is en ook, 

eerlijk is eerlijk, om wat extra inkomsten te krijgen voor de kas.

De Heijense Revuegroep
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- Natuurlijk kan D’n Toomp zelf ook niet achterblijven:  zij bieden 
hun verrijdbare tap aan voor als je thuis een feestje hebt plus, 
(niet onbelangrijk!) een fust bier erbij.

Verder een greep uit de te veilen artikelen:
- Vijf autowasbeurten, aangeboden door Peugeot garage Velthuis.
- Een royaal levensmiddelenpakket, aangeboden door de 

Troefmarkt, een Troefpakket dus…
- Set van vijf LED lampen afkomstig van TLight.
- Reproductie van een schilderij van Richard Smeets,  inclusief 

een schitterend kunstboek met een overzicht van zijn totale 
oeuvre en een CD.

- Advertentie in het Hèjs Nèjs.
- Bloemstuk geplaatst op een blaasinstrument,  aangeboden 

door de fanfare.
- Schilderij De Drie Vijvers (Heijen), ter beschikking gesteld door 

Liesbet Willems-Kranz.
- Wijnpakket van Rob Takken,  Topslijter te Gennep.

- Waardebon van 500,00 euro bij  de aankoop 
van een auto bij Autocentrum Gennep.

- Een gezinszak friet met snacks, aangeboden 
door Eeterij het Heijs  Hepke.

Het is pas februari, dus de lijst is waarschijnlijk 
nog niet compleet. Er wordt nog steeds aan 
gewerkt.

Beheer en Bestuur zullen hun uiterste best doen 
Heijen de 28e maart een topavond te bezorgen. 
Mis het niet!

Gemeenschapshuis D’n Toomp 

zaterdag 28 maart 19.30 uur: 
de Feestveiling

met medewerking van:
Chapeau

De Heijense Revue
Soreway

Chapeau



Hèjs Nèjs
februari 201528

Verenigingsnieuws

De leden van fanfare Eendracht Maakt Macht zijn druk bezig met de 

voorbereidingen voor het Maestroconcert op zaterdag 25 april. 

Wij zullen echter tijdens het concert niet de enigen zijn die in de picture staan. 

Ook deze keer hebben wij versterking van een combo en zangeressen. Daarnaast 

hebben wij een aantal bekende Heijenaren gevraagd om de strijd met elkaar aan 

te gaan om de titel ‘ Maestro’. Voor deze Heijenaren komt de uitdaging steeds 

dichterbij. Ze hebben nog enkele weken om zich goed voor te bereiden. Hoogste 

tijd voor hen om zich aan u te presenteren……

De Maestro’s stellen zich voor!

Prins Martien d’n Urste dirigeert 
Marmor, Stein und Eisen Bricht
Een echte Heijenaar, maar na de carnaval 
zeker wereldberoemd in Heijen en verre 
omstreken als Ohé en Laak. Lid van Fanfare 
EMM waar hij de baritonsax speelt. Wij 
stelden hem de volgende vragen:

Waarom juist dit nummer? 
Hoe later op de avond hoe leuker het 
nummer wordt. Iedereen kent de tekst 
wel een beetje of verzint een eigen tekst.  

Hoe denk je in deze drukke tijden als 
jubileumprins een goede voorbereiding 
te kunnen treffen? 
Mijn voorbereiding bestaat uit het 
bezoeken van de sportschool, deelnemen 
aan een bootcamp, bijwonen van een 
repetitiedag, de juiste massage, en genoeg 
vocht tot je nemen. De komende weken 
beginnen we met de laatste optie.

Jij bent al “honderd” jaar lid van EMM! 
Hoe ga bereiken dat er geen valse noten 
worden gespeeld?
Volgens mij speelt de rest er altijd langs en 
ben ik de enige die juist speelt dus als ik er 
niet tussen zit klinkt het goed. 

Het gespeelde werk moet iedereen toch wel 
enigszins als muziek in de oren gaan klinken. Denk je 
een voorsprong te hebben op de andere maestro’s? 
Natuurlijk, ik heb alles mee! De juiste muziekkeuze, 
muzikaal, goed uiterlijk, knappe kop, hier en daar 
mensen omkopen, je kent het wel.

Je hebt al zo vaak achter de muziek aangelopen, nu sta 
je ervoor. Heb je voldoende over(ge)wicht?
Over(ge)wicht zal ik zeker hebben want ik ga met lood 
in de schoenen het podium op.

Is je gevolg ook aanwezig tijdens deze spannende 
strijd op zaterdag 25 april zodat zij je aan kunnen 
moedigen? 
Natuurlijk, de spandoeken zijn al gedrukt en ben al aan 
het oefenen op mijn artiestenhandtekening.

Friso Cornelissen van het Heijs Hepke 
dirigeert The Queen Medley.
Als eigenaar van de beroemde Heijense cafetaria moet 
leiding geven een koud kunstje voor hem zijn!
 
Waarom spreekt dit nummer jou aan? 
In de nummers van Queen zit nogal veel variatie. Van 
pop met behoorlijke gitaar- en drumsolo’s tot klassieke 
stukjes met opera-invloeden, dus dan zitten daar echt 
wel momenten in die maestro-waardig zijn.



Hèjs Nèjs
februari 2015 29

vervolg op blz 30

Een medley bestaat uit meerdere nummers. Kun je de leden van 
fanfare in de hand houden tijdens de tempowisselingen? 
Op de werkvloer is het de hele dag rennen of stilstaan en ik ben ook 
altijd behoorlijk sportief geweest, dus ik denk dat dat wel moet lukken. 
Het is eerder de vraag of ze mij wel kunnen bijhouden of begrijpen 
met al die rare bewegingen.
 
De volgende vraag aan jou is niet zo moeilijk: hoe bruin denk je ze 
te bakken, die leden v/d fanfare…  Ga je zoete broodjes bakken of 
blijft het bij gebakken lucht? En blijft de fanfare met de gebakken 
peren zitten?
Leuke vraag. Echt bruin ga ik ze niet bakken, maar natuurlijk eerder 
goudbruin, want we gaan voor goud. En we gaan geen zoete broodjes 
bakken, maar eerder hartige broodjes……goed gevuld met een lekker 
sausje. En het zullen niet de gebakken peren zijn waar de fanfare mee 
blijft zitten, maar eerder die heerlijke nasmaak. Dat gaat naar meer 
smaken.

Hoe ga jij je voorbereiden zodat je met 
de beste uitstraling voor het orkest 
staat en het publiek voor je wint? 
Ik ga me natuurlijk wel even 
voorbereiden, want ik wil  samen met 
de fanfare zeker geen flater slaan. 
Uiteraard zal ik zoveel mogelijk mezelf 
zijn en proberen het hele orkest voor 
mij te winnen met mijn enthousiasme, 
want dan winnen we ook het meeste 
publiek.  Ik zeg maar zo “zien eten doet 
eten“.

Vier van de vijf maestro’s: Prins Martien, Wilma, Friso en Thijn.
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Waarom ben jij de beste Maestro van Heijen en 
omstreken?
Ik ga van mezelf natuurlijk niet zeggen dat ik de beste 
ben, maar ik ga zeker mijn best doen.  Ik heb toch wel 
in de gaten dat er behoorlijk wat concurrentie is van 
mensen met meer muzikale ervaring. Ik denk gewoon 
als ik voor het orkest sta dat dat allemaal klanten zijn 
die honger hebben. Ik heb onze zaak  (cafetaria) goed 
onder controle en een maestro zijn orkest, dus die 
combinatie moet wel een goed resultaat geven 
 
Heb je voldoende fans die je door deze moeilijke 
strijd heen helpen? 
Als de meeste Heijenaren het net zo goed voor hebben 
met mij als ik met hen, dan heb ik bijna  heel Heijen 
achter mij staan. Dat moet voldoende zijn om er een 
mooi muzikaal feestje van te maken.

Thijn Hermsen dirigeert Pirates of the 
Caribbean
Thijn Hermsen is lid van VV Heijen, waar ze ook altijd 
voor de winst gaan, een echte “Raddraaier” met veel 
muzikale ervaring en een goede pianist.

Waarom heb jij voor dit nummer gekozen?
Toen ik het lijstje met nummers onder mijn neus kreeg 
en “Pirates of the Caribbean” zag staan, dacht ik meteen: 
Dat is de mijne! Ik heb het nummer vroeger al eens 
gespeeld en ik vind het muzikaal sterk in elkaar zitten. 
Op deze manier hoop ik een streepje voor te hebben 
op mijn concurrenten.

Kun jij als kapitein op het schip de piraten van EMM 
in bedwang houden? 
Als captain Tinus Sparrow moet dat geen probleem 
zijn. Mochten er wat raddraaiers bij zitten, ben ik niet te 
verlegen om ze te kielhalen.

Hoe denk je dat je je kunt profileren tegen al die 
oudere tegenstanders? 
Mijn tegenstanders hebben allemaal meer levenservaring 
dan ik, maar dat zal niet opgewassen zijn tegen de 
muziekervaring die ik bij Jet Hendriks heb opgedaan.

Heb je je vrienden durven vertellen dat je aan deze 
wedstrijd mee gaat doen? Steunen zij je in deze strijd? 
Ik heb wat vrienden verteld dat ik als “dirigent van de 
fanfare” een nummer meedoe tijdens het concert.
Zij zullen zeker gaan duimen voor mij als ik voor het 
ruime sop kies.

Hoe ga jij je voorbereiden op deze uitdaging?  
Mam heeft de breinaalden van zolder gehaald en 
daarmee zit ik dag in dag uit polsoefeningen te doen.
Verder zie ik wel uit welke richting de wind waait.

Waarom ben jij de beste Maestro van Heijen en 
omstreken?
Komt allen kijken naar het concert in april en je zult 
zien waarom.

Wilma Verhasselt  dirigeert de Amsterdamse 
Johnny Jordaan Medley
Wilma is organisator van Muziek voor Iedereen en lid 
van het Heisateam. Heeft jarenlange ervaring met de 
Vierkantjes. 

Hoezo  past de Johnny Jordaan Medley het beste bij 
jou? 
Deze medley past bij mij omdat deze liedjes mij heel 
bekend zijn, ook geven zij mij het gevoel van goede zin, 
feesten en samen veel gezelligheid.
 
Een medley bestaat uit meerdere nummers, een hele 
uitdaging. Hoe zorg jij ervoor dat de leden van het 
orkest er geen saaie boel van maken?
Op dit moment kan ik het nog niet zeggen hoe ik het 
allemaal ga doen, vind het best spannend maar ik ga 
ervan uit dat als ik er voor sta het absoluut geen saaie 
boel wordt.
 
Jij bent altijd zo druk als een kip met Pasen, Wilma. 
Hoe ga je voorkomen dat de fanfare muzikaal uit de 
bocht vliegt? Wordt het een koude drukte of ga je 
proberen het stel aan je hart te drukken? Of blijf je 
toch liever vrienden met hen op Facebook? 
Dit zijn drie vragen in een: ten eerste de fanfare gaat niet 

vervolg op blz 33

Verenigingsnieuws
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 Sint Janstraat 14  I  Ottersum
Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

Vanaf april in Heijen
Kwaliteit in kunststof en aluminium

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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uit de bocht vliegen met mij want ik denk dat ze allemaal 
muzikaal genoeg zijn omdat niet te doen, en sowieso ik 
sta er voor. Ten tweede Ik ga het stel zeker aan mijn hart 
drukken want als het hele stuk heel goed gaat  dan kan 
ik ze allemaal wel knuffelen en op Facebook blijf ik met 
iedereen vrienden! 
 
Waarom ben jij de beste Maestro van Heijen en 
omstreken?
Ik weet niet of ik de beste Maestro van Heijen en omstreken 
ben maar ik ga het zeker proberen. Ik hoop het zo over te 
brengen dat iedereen zegt ik zou Wilma Verhasselt nog wel 
eens willen zien als maestro van de Heijse fanfare. Ik hoop 
dat ik mijn plezier en gevoel van muziek (al kan ik geen 
noot lezen) over kan brengen. Wat ik zelf ook altijd denk 
dat als het publiek meeleeft, dat het voor de muzikanten 
nog fijner is om muziek te maken.
 
Is je achterban op de hoogte? Helpen zij je naar de titel 
‘Maestro’?
Ik ben meteen begonnen om tegen iedereen die mij lief is 
te zeggen dat op 25 april de fanfare uit Heijen een concert 
geeft met als thema “De Maestro van Heijen en omgeving” 
en dat ik hiervoor gevraagd ben. (Waar ik heel trots op 
ben dat ze mij uitgekozen hebben.) Dus dit blijf ik natuurlijk 
zeggen en hoop dat ze ook allemaal komen. En als ze 
allemaal komen dan helpen ze mij zeker. Dus iedereen die 
mij lief is: kom naar het concert van de Fanfare  op 25 april  
het wordt heel gezellig we zijn met vijf  leuke gezellige 
goede Maestro’s en een hele fanfare die ons hierin helpt!

Burgemeester de Koning dirigeert Paint it Black 
van de Rolling Stones
De heer Peter de Koning is burgemeester van de gemeente 
Gennep.

Waarom past dit nummer bij u?
De Rolling Stones is onlosmakelijk deel van mijn jeugd. De 
enige echte originele rockband.

Hoe denkt u het publiek te overtuigen dat u de 
beste Maestro bent?
Door door middel van plezier en beleving het 
maximale uit het voortreffelijke orkest te halen.

Wij hoeven u als geboren Schiedammer toch niet 
de tip te geven dat u  vóór uw optreden beter 
eerst een jonge klare tot u kunt nemen? Van u 
wordt zeker leiderschap verwacht, al gaat het bij 
dit concert niet bepaald om politieke kwesties, 
maar om de muziek. De leden van de fanfare 
laten zich niet zo gemakkelijk leiden, hoor, hoe 
denkt u dit op te lossen?
Paar flessen meenemen?

Hebt u nog speciale talenten die u in de strijd gaat 
gooien?
Ja, maar die houd ik nog even geheim….!

U begrijpt dat wij erg uitkijken naar de 
samenwerking met deze vijf maestro’s in spe. 
Waar nu het orkest nog repeteert op de 
juiste noten en de maestro’s zich kennelijk al 
voorbereiden met soepele polsbewegingen en 
met voldoende vochtinname zullen zij binnenkort 
samen aan de slag gaan om dit tot een spetterend 
geheel te brengen. Wij kunnen niet wachten tot 
het zover is.  U komt toch ook? 

Zaterdag 25 april 2015, 
Gemeenschapshuis 

D’n Toomp. 
Aanvang 20.00 uur.

Verenigingsnieuws



Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Hoofdstraat 36, Heijen  Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte en 
een ruim terras 
(60 plaatsen)en een 
speelgelegenheid voor 
de kinderen.

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Beste mensen, we krijgen heel vaak prachtige foto’s 
toegestuurd maar helaas zijn ze niet altijd bruikbaar.
Dit komt omdat de resolutie te klein is. Controleer 
voordat je een foto naar ons stuurt eerst de resolutie.

De drukker vraagt van ons om foto’s aan te leveren 
die een dpi hebben van minimaal 300.  Als we een 
foto 10x15 cm in de hoogste kwaliteit (300 dpi) willen 
afdrukken moet de minimale resolutie 1024x1794 zijn.
Heb je een foto met een kleinere resolutie dan kun 
je snel de maximale afdruk formaat controleren door 
het aantal pixels te delen door 120. Een foto van 
360x480 (die wij vaak krijgen aangeleverd) zal een 
foto van 2.5 x 4cm opleveren. Een foto vergroten is 
niet mogelijk.

Verklein de foto niet om ze per email te versturen. Is 
je bestand te groot gebruik dan www.wetransfer.com. 
Hiermee kun je al je foto’s in een keer versturen.

Ons dringende verzoek is dan ook: let eerst op het 
aantal pixels van je foto voordat je ‘m doorstuurt, dat 
bespaart teleurstellingen en een hoop op en neer 
gemail voordat we de goede foto te pakken hebben.

Alvast enorm bedankt voor jullie medewerking

De Fotografen van het Hèjs Nèjs

NOODKREET van de 
Fotografen van het Hèjs Nèjs

Uitleg
Fotoresolutie
De resolutie van uw foto’s heeft een grote invloed op de 
kwaliteit van fotoafdrukken. Hieronder meer informatie 
over de meest geschikte resolutie voor foto’s.

Pixels : Hierbij gaat het om het aantal pixels van de foto. 
Die bepalen de scherpte van de foto’s. Hoe meer pixels 
hoe scherper de foto’s zullen zijn. Wanneer echter foto’s 
vergroot worden zal het aantal pixels worden behouden. 
We zeggen dan dat de foto’s zijn gepixeliseerd. 

DPI (Dots Per Inch): Hierbij gaat het om de verhouding 
tussen de pixels en de oppervlakte: 300 dpi is 300 pixels 
per Inch of per 2,54 cm. Een afbeelding van 300 dpi zal 
dus een betere kwaliteit hebben dan een afbeelding 
van 200 dpi want de pixels liggen dichter bij elkaar. De 
maximale resolutie dat zichtbaar is voor het oog is 300 
dpi, het is dan ook niet nodig om hoger te gaan. De 
kwaliteit zal hierdoor niet worden verhoogd. 

Mpx : Mega pixels of miljoenen pixels.
Dit is het totale aantal pixels dat zich op dezelfde foto 
bevindt. Het maximaal aantal pixels wordt bepaald door 
de kracht van de receptor van het fototoestel. Hoe 
krachtiger de receptor, hoe meer pixels er op de foto 
weergeven worden, hoe beter de kwaliteit. De resolutie 
van een foto is dus het verband tussen het totale aantal 
pixels op de foto en de grootte van de afdruk. 

Aanbevolen fotoresolutie
Als we dus een foto 10x15 cm in de hoogste kwaliteit 
(300Dpi) willen afdrukken moet de minimale resolutie 
1024x1794 zijn.

Hoe komen we hier nu aan:
We delen de breedte van de foto 1794 (pixels) door 300 
(dpi) en vermenigvuldigen dit door 2,54 cm (= 1 inch). 
Willen we een foto van 346x480 pixels op 300 dpi 
afdrukken zal dat een maximale breedte opleveren van 
4 cm. 480/300=1,6 dit vermenigvuldigen we met 2,54 cm 
is 4,064 cm. Je kunt het aantal pixels ook delen door 120. 

Een foto van een kleine resolutie kun je nooit met 
behoud van kwaliteit vergroten. De scherpte zal sterk 
achteruit gaan tot er zelfs blokjes tevoorschijn komen. 
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De Heggerank

In de trektijd worden vaak tientallen buizerds gezien, die hoogte 
proberen te winnen door een warme luchtstroom onder de brede 
vleugels te vangen. Door van deze thermiek gebruik te maken kunnen 
ze met een minimale inspanning grote afstanden afleggen.

In de winter overwinteren in onze streken grote aantallen 
Scandinavische buizerds, die massaal op paaltjes in weilanden en 
langs snelwegen neerstrijken. Ze worden daarom ook wel paalzitter 
genoemd. 

Voedsel
De buizerd is niet kieskeurig wat eten betreft. Vaak eet hij door auto’s 
aangereden dieren. Dat gaat dikwijls ten koste van hun eigen leven. 
Verder eet hij wat voorhanden is, konijnen, mollen, kikkers maar ook 
vaak wormen die hij in het weiland uit de grond trekt. Dat wordt 
“pieren” genoemd. Hij is geen snelle jager zoals de haviken, sperwers 
en valken maar moet het hebben van aas of zieke dieren.
In het verleden en helaas gebeurt het nog steeds worden buizerds 
vergiftigd door het neerleggen van vergiftigd aas door mensen die de 
buizerd als een concurrent beschouwen. Gelukkig zijn deze praktijken 
sterk afgenomen, waardoor het aantal buizerds sterk is toegenomen. 

Kenmerken
De roep van de buizerd klinkt als een 
gerekt klagend gemiauw. Wanneer men 
een nest nadert, beginnen de buizerds 
opgewonden en miauwend boven de 
boomkruinen te vliegen. Dit gedrag 
heet in vogelaarstaal ‘alarmeren’. Bij 
buizerds bestaat een grote kleurvariatie, 
er zijn erg donker gekleurde exemplaren 
terwijl er ook zijn met een bijna witte 
onderkant. Het bovengedeelte is effen, 
terwijl aan de onderkant verschillende 
dwarsbanden getekend zijn. De staart 
van een volwassen buizerd heeft naast 
de donkere eindband nog 8-10 smalle 
donkere dwarsbanden. De spanwijdte 
van de vleugels is ongeveer 113 tot 128 
cm. De totale lengte van kop tot staart 
is ongeveer 51 tot 57 centimeter. Door 
de typische vlucht is de vogel gemakkelijk 
te herkennen; enkele vleugelslagen, kort 
zweven en dan weer een paar slagen. De 

Buizerd (Buteo Buteo)

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

buizerd is een uitgesproken langzame vlieger met zijn brede vleugels 
en de korte, brede staart. Een cirkelende buizerd is te herkennen aan 
de lange en brede vleugels en aan de relatief korte, breed gespreide 
staart. Mannetjes en vrouwtjes zijn alleen naast elkaar, bijvoorbeeld 
wanneer ze samen rondcirkelen te onderscheiden, waarbij het 
vrouwtje in de regel iets groter is dan het mannetje. Vaak wordt een 
buizerd door een of meer kraaien belaagd. Zij zien de buizerd als een 
voedsel concurrent en proberen hem met z’n allen weg te jagen.

Voortplanting
De buizerd bouwt hoog in een boom, in een gaffelvormige boomtak 
of tegen de stam aanleunend, een nest van dode takken, met daarop 
bijvoorbeeld dennen- of larikstakken. Het nest wordt een horst 
genoemd. Als je in het voorjaar vers groen op het horst ziet dan kun 
je er zeker van zijn dat er een buizerd bezig is met het opmaken van 
het nest voor de voortplanting. In mei legt het vrouwtje twee tot 
vier eieren. De witachtige eieren hebben bruine vlekken en vegen. 
De broedtijd is 28 tot 31 dagen. Het jong dat als eerste uit het ei 
komt heeft de grootste kans te overleven, want als eerstgeborene 
krijgt hij het meeste eten, en is dus ook groter en sterker dan zijn 
broertjes of zusjes die later uit het ei komen. Bij gebrek aan voldoende 
voedsel sterft het zwakste kuiken en wordt uit het nest gegooid, of 
opgegeten door de rest. Buizerdjongen hebben een typisch witte bles 
op het achterhoofd. De kuikens houden het nest netjes, uitwerpselen 
verdwijnen met kracht over de rand. Onder het nest zie je dan ook 

witte “poep”strepen (smelsel) in een 
kring op de grond. De jongen blijven 
zes tot zeven weken in het nest en 
verwijderen zich naarmate ze ouder 
worden zich steeds verder van het 
nest. Een buizerd is pas na 3 à 4 jaar 
geslachtsrijp.

Wist je dat buizerd allemaal hun 
eigen verenpatroon hebben net 
zoals wij mensen ieder onze eigen 
vingerafdrukken hebben. Onderzoekers 
kunnen aan de hand van gevonden 
veren zien hoe het met de stand van 
de buizerds in ons gebied gesteld is. 
De veren hierboven zijn allemaal van 
dezelfde vogel, dat is te zien aan het 
patroon.
Geniet van deze prachtige vogels, die 
ook in onze plaats voorkomen; vaak 
zie je ze op het voetbalveld naar pieren 
(wormen) zoeken.

Martha en Paul
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00

zit 
weer 
in de 
maand

de

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



Colofon

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 aan-
vragen: bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Even-
tueel per telefoon 0485-513506. 
Kosten per jaar: € 25,- exclusief 
verzendkosten; inclusief verzen-
ding in Nederland  € 57,50

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
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet Arts
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:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)

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

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

25 maart 2015.

Agenda 2015 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
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

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, Hoefstraat 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

Zondag 1 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – DEV Arcen 1

Dinsdag 3 maart
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief - Filmavond

Donderdag 5 maart 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zaterdag 7 maart
Sportpark “de Heikamp”

L.T.C. De Heikamp - Snellen service toernooi

Zondag 15 maart
Sportpark De Heikamp 14.30 uur

V.V. Heijen 1 - Constantia 1

Donderdag 19  maart
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief Yoga/meditatie/ademhaling door C. Staaks

Zondag 22 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Hapse Boys 1

Dinsdag 24 maart
K.B.O.  - Bedevaart Smakt

Zaterdag 28 maart
20.00 uur D’n Toomp
D’n Toomp Feestveiling

Zondag 29 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Vianen Vooruit 1

Donderdag 2 april 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zaterdag 11 april
19.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler Kapellencaroussel

Zondag 19 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 –  SVEB 1

Donderdag 23 april
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief - Ritueel begeleider T. School

Zaterdag 25 april
19.30 uur D’n Toomp

Fanfare E.M.M. - Maestroconcert

Zondag 3 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Olympia’18 1

Donderdag 7 mei 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen




