
            

 U wilt toch ook een attractief en levendig Heijen? 

     Oproep! Kom bij de Promotiegroep!! 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Promotiegroep 

Onder de vlag van Hèjje Mojjer zijn meerdere groepen bezig om Heijen een nog gezelliger en 

mooier dorp te maken.  

De Promotiegroep heeft al acht jaren gezorgd voor extra activiteiten rond kerst, lente en 

kermis. Het doel van de promotiegroep is met name om het dorp te verfraaien. Zie bijvoor-

beeld de prachtige kerstboom die na Sinterklaas wordt ontstoken, de vlaggenmast en de 

vlaggenhouders aan de lantaarnpalen waar vlaggen bij een feest vrolijk wapperen. 

 

Maar de huidige groep mensen heeft aangegeven te willen stoppen. Josette Helmond is bij de 

jaarvergadering al gestopt vanwege andere drukke werkzaamheden, maar ook David van de 

Ven, Patrick Deenen en Frank Scheffer geven aan dat ze het stokje door willen geven. 

Ze geven ook aan de nieuwe mensen wegwijs te willen maken en te begeleiden. 

Hartelijk dank dame en heren voor al jullie goede werk voor Heijen!! 

 

We hebben dringend nieuwe mensen nodig, dus nu de vraag:  

Wie wil mee helpen om Heijen via de Promotiegroep nog mooier te maken? 

Voor de activiteiten kerst, lente en kermis staat alles in draaiboeken uitgeschreven, in feite is 

het organiseren dan niet zo veel werk. Maar er zijn juist ook extra handen nodig bij de 

uitvoering. Deze activiteiten mogen natuurlijk ook een andere frisse invulling krijgen! 

Verder zijn ook ideeën welkom om Heijen er mooier uit te laten zien door b.v. de entree van 

Heijen op te fleuren. Misschien zijn er zo nog meer prachtige ideeën. 

Voor meer informatie bel Patrick Deenen (06-28116547) of Pierre Hendriks (513217 of 06-25362560).  

Kermis!! 

De kermisactiviteit zoals vorige jaren (skeelerdisco of film) vervalt dit jaar i.v.m. boven-

staande. Als Hèjje Mojjer willen we echter de kermis bij onze schoolkinderen promoten. 

In samenspraak met ons hebben de kermisexploitanten besloten om dit jaar alle kinderen 

twee vrijkaartjes krijgen om zich in het kermisplezier te kunnen storten. Onze dank aan de 

mensen van de kermis hiervoor! We wensen iedereen een hele fijne kermis toe!! 

 

Bestuur Hèjje Mojjer 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik geef me op voor de Promotiegroep om Heijen nog mooier te maken!! 

Naam  ………………………………………………………………..……, adres …………………………………………….,  

telefoon ……………………….………..  wil wel meehelpen bij   

O het organiseren; 

O de uitvoering. 

A.u.b. dit briefje inleveren bij Edwin Jans, Meidoornstraat 22, of Pierre Hendriks, Berkenstraat 11. 

(Kan ook telefonisch! Edwin: 515843, Pierre:513217 of 06-25362560). 


