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Dit keer op de voorpag ina een foto van het dorpsfeest 'Heisa' van 13 juni. Het is een
echt Heijens feest gewo rden. De organisatie kreeg bijna alleen maar positieve reacties en
ook tips voor een volgend feest. D e uitslagvan de ballonnenwedstrijd staat verderop en
ook een dankwoord van de voo rzitter van Hèjje Mojje r O p 4 oktober zal blijken of Hèjs
Nèjs een aardig bedrag ontvangt uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de
Rabobank Alleen leden van de Rabobank (hoeven geen rekeninghouders te zijn) kun
nen dan een stem uitbrengen. Daarom een oproep om lid te worden van de Rabobank:
zie daarvoor de site van de Rabobank In het volgende H èjs N èJs van september meer
hierover Deze uitgave ziet er wat minder glossyuit; past beter bij de doelstellingen van de
verenigingVoor de kosten maakt dat niet uit want die zijn hetzelfde.
De redactie wenst iedereen een fijne vakantietijd!
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Nieuw seizoen V.V. Heijen
De

KN VB

heeft

de

com pet itie-indeling

van

de

eer

ste elftallen voo r het seizoen 20 I0-20 I I bekend gemaakt.
Evenals verleden Jaar komt VV H eijen dit seizoen Uit in de 5e
klasseG. D e tegenstanders zijn: Constantia (Wanroij), D e Z wa
luw (O effeit ), DSV (Sint Anthonis), Excellent (O ploo) , Gas

sel HBV (Beers), SES (Langenboom) , Sial (Katwijk), Toxan
dria (Rijkevoort) , VC A (Sint A gatha) en Vios'38 (Beugen).
Het eerste elftal start de compet itie op zondag 5 september:
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bij John en Lisette De enen op het terrein van Stal de Kleine
H oef aan de Hoofdstra at. Er wo rdt gestart in de klassen Begin

tI

I
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noegen een dressuurwedstrijd. De we dstrijd wo rdt gehouden

nelingen, Licht Middel en Zwaar. Met name deze laatst e klasse
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staatvoor zondagmiddag gepland en ist evens de zwaarste klasse

••

voo r amateurs. H et is een mooie gelegenheid voor H eijenaren
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om paardensport van dicht bij mee t e makenVoor een natje en
dro ogje kan men terecht in de t ent. Ruiters met paarden op hun

••
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paasbest uitgedost met daarbij op de achte rgrond het kasteel zal
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zeker bijdragen om Hèjje rnojer te laot e wo rre
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Uitslag balonnenwedstrijd Heisa
Tijdens "H eisa" op I 3 juni hebben de kinderen van H eijen mas
saal meegedaan aan de ballonnenw edstrijd. We hebben veel
briefjes t er uggekregen en de prijzen zijn gevallen bij:
Ie prijs:

Th iin,jarne, en Mar ijn GiJsbert s
Eekhoornstraat 23 6598 C L H eijen.

·. .

Kaartj es zijn samen gevonden en t eruggest uurd

~

vanuit D amme in D uitsland.
2e prijs:

Rubin Vinck, Hoofdstraat 13 6598 AA He iien
Kaartj e is teruggestuurd vanuit vveste rkappe ln
Duit sland.

.
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3e pr ijs:
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IlonaVincl<, Hoofdstraat 13 6598 AA Heijen
Kaartje isteruggestuurd vanuit Redee, Duitsland.

Troet elprijs:D iede ten H aaf, He rmelijnstraat 32, Heijen
Kaartje is uit een boom gehaald in de Hoofdstraat '
De prijzen w o rden binnenko rt thu isbezorgd' Al le te ru gge
stuurde kaartj es zullen worden th uisbezorgd, als aandenken

.. ....

aan dit feest zod at iedereen kan zien w aar de ballonn en ge

••
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vonden zijn' Iedereen nogmaals bedankt vo or de ent ho usi
ast e deelnarnel

I
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Reacties Heisafeest
N aar aanleiding van het H eisafeest op
I 3 Juni hebben we de kinderen van de
basisschool gevraagd om hun reactie.
W at vonden ze er van. O nderstaand
een bloem lezing:

Am y, gro ep 7: Twas key leuk op heisa.
Met heel veel kraampjes. Gewoon top!
N iki,groep 7: Ik w ou dat het elk jaar was.

Janneke: ik von d eigenlijk alles leuk.

2 toernoo itjes voo r de mannen en

Vooral volleybal w as leuk. En van groe p

Daniek:de ballon loslaten was erg leuk.

de vrouwen . En in elke poule zaten 5

5/6 kw amen de volgende reacties:

Jessica: ik vond het wel leuk maar mijn

teams. Er w as op de Hoofdstraat zand

Rick: ik vond het heel leuk o m t rompet

neefje Revi zat met de tore n te spelen

gestrooid. Er w as een grote hoop zand.

t e spelen.

die Ik aan het verkopen was.

In het veld mochten 4 spelers staan. Er

Robin: ik vond het optreden van de

w aren 2 clown s ze gingen bij 2 we d

dansgarde goed.

Dat er iemand door het podium zakte

st rijden meedoen. Een clown dook de

A nouk: ik vond de klimtoren en de kin

vonden de kinderen heel grappig, maar

hele tijd naar onnodige ballen. Naast het

derromme lmarkt het leukst e.

ook het golfballetjes zoeken in een grote

beachvolleybalveld w as een bording

hoop zand. De hoogte van het springkus

voet balveld. D e meeste spelers hadden

sen w erd op zeven met er geschat. D e

blauwe armen of blauwe benen. Som

klimtoren kreeg erg veel waardering.

mige teams dro nken een biertje onder
de we dstrijd. H et was een sporti eve en

En van Rai van gro ep 7 kregen w e een

leuke dag."

'live' verslag van het beachvolleybaltoer
nooi: "In He ijen op het straatfeest w as

Kinderen van H eijen: bedankt voo r jullie

een beachvolleybaltoernooi. Er w aren

spontane reactiesl
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De (auto)neuzen dezelfde kant op

in de Sleedoornstraat!
Door de gemeente Gennep IS
tijdelijk eennchtmgverkeer Inge
steld In de Sleedoornstraat Het
gaat om een proefpenode van
17 mei tot 19 Juli 20 I O. Daama
volgt een evaluatie met bewo
ners. school. speelzaal en andere
belanghebbenden.
H èj s Nèjs was benieuwd naar de er

eenrichti ngverkeer is vooral be

vari ngen van de bewo ners en heeft

doeld voor de schoo l, de bewo

• er

op 21 juni een korte steekproef ge

ner s vinde n tweerichtingsverkeer

ven eenrichtingverkeer en snelheid:

houden. Bij 8 adressen is gevraagd

niet erg

zou wel moeten

naar de ervaringen tot dan toe . Hier

• 30 km/uur wordt niet aangehou

parkeren
IS

nauwelijks controle op nale

• moeten met auto iets verder rijd en;

onder een opsommi ng van de reac

den : vooral de oud ers van de

met de flets is het geen probleem.

ties.

schoolkinderen r ijden veel te hard

want daar voo r is wel tweerichtings

maatregel had al jaren geleden in

verkeer toegestaan.

het

IS

veel

rustiger: vooral

's

avonds
• het is oo k veel veiliger
• liever geen eenrichtingverkeer; en
als het er toch ko mt dan graag een
o nt heffi ng voor de aanwonenden;

gevoerd moeten word en
• is wel wennen na 38 jaar hier ge

N a de evaluatie zal do or de gemeen

wo ond te hebben aan een straat

t e een besluit w orden genomen over

met 2-richtingverkeer

het al dan niet definiti ef inst ellen van

• prima oplossing: veel handiger met

eenricht ingver keer

-

-

BEDRIJFSINTERVIEW
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Van de ene op de andere dag

had ik een drukkerij
Zo reageert Ben Verhagen directeur / eigenaar van Boumans & Verhagen als wij
hem vragen hoe het allemaal begonnen is. Ben was helemaal niet van plan de
drukkerij van schoonvader Theo Boumans over te nemen, want hij werkte bij
een uitgeverij in NijmegenToch kwam hij op een dagook zakelijkin contact met
de drukkerij van zijn schoonvader die een spoedklus op zich nam.

Daarna ging het snel. Het pand in de van

held hebben. Het bekendste blad in deze

Hermie isfull t ime aan het bednjf verbon

Loonstraat in Gennep w aar de drukke

branche is Body-Biz. Sinds kort geeft Ben

den.Als wij hem naar zijn toekomstplan

r ij eerst was gevestigd werd t e klein. dus

zelfs een t ijdschrift uit speciaal voor fo

nen vragen vertelt hij over de twee beur

kocht en Ben en zijn vrouw He rm ie het

t omodetenl De bladen die Boumans &

zen die volgend jaar door hem w orden

pand aan de Kasteelstraat I 6. De over

Verhagen uitgeeft,worden vr ijwel volledig

georganiseerd, één in Ahoy Rotterdam

di-acht vond plaat s in 1995 t ijdens de

in eigen huis gemaakt. Redactie, adver

en één in Houten. N at uurlijk is het thema

wat ersnood. Het pand aan de van Loon

tenties, foto' s etc Alleen de vormgeving

we llness en gezondheid. En als we wi llen

straat stond op dat mo ment onder wa

wordt tot nu toe elders gedaan,maar Ben

weten wat er nu zo aantrekkelijk aan zijn

ter en bij het pand aan de Kasteelstraat

denkt ook dat volgend jaar in eigen hUIS

vak is antwoordt Ben "het is zo leuk om

stond de nooddijk t egen de garageI Daar

te kunnen doen . Het bedrijf heeft een

met een leeg vel wit papier te beginnen

zakte de moed toch even van in de

topjaar acht er de rug en ook dit jaar gaan

en te eindigen met een mooi tijdschrift' '.

schoenen. maar het kwam allemaal goed.

de zaken goed. Behalvetijdschriften drukt

Begon Ben eerst met een drukmach ine

men ook folders, briefpapier; bro chu

N iet alleen werkt Ben met plezier in

van 1,5 meter; nu staat er een Indrukwek

res, visitekaartjes, alles. En natuurlijk ons

Heijen, hij woont er ook graag, samen

kend ogend apparaat van wel S meter

dorpsblad,w aar Ben lovend over spreekt

met vro uw H ermie en dochter Britt

lang. Plus de nodige randapparatu ur.

Vanafaugustus wi l Ben ook kopieerpapier

(17). Iedere werkdag begint hij met een

(supplies) gaan verkopen.H ij zal dat in zijn

ron dje hardlopen en verder gaat hij graag

advertent ie nader aankondigen.

wielren nen en skiën, hoewel dat laatste

Schoonvader Theo (SO) komt nog en

er dit jaar bij ingeschoten is vanwege de

kele keren per week even langs gereden

"het is zo leuk om met
een leeg vel wit papier
te beginnen en te eindi
gen met een mooi tijd
schrift".

van chiwawa's In het gezin bijgekomen.

Behalve dr ukker is Ben ook uitgever van

Ben heeft drie medewe rkers in vaste

Mocht u wat meer willen weten over

acht tijdschriften, die allemaal als t hema

dienst en er we rken ongeveer acht men

Boumans

we iiness, sportiviteit, fitness en gezond

sen freelance voor hem. Ook zijn vrouw

www.body-bi z.nl

om een kijkje te nemenVroeger combi
neerde hij dat met een bezoekje aan sla
ger Frits.Hoew elTheo in Gennep woont,
voelt hij zich nog altijd sterk verbonden
met Heijen.Z ijn SOe verjaardagvorig jaar

drukke werkzaamheden . Ter compen 
satie van het skiën zijn er twee dotj es

I<ortom, een t evreden man, onze dorps 
bladdrukker.

vierde hij gewoon bij Schuttershof

& Verhagen, kijk dan op

Een lied

tegen de haast
VI/Ie leeft verloren In de tqd
raakt aan de haastzIJn ieven kwiJt:

vOorwaar- dat God herr

hiJ gaat zun weg met ogen dicht

HII haat! he", Uit ZI n droor» dnd n

En ziet geen spoor;geen schijn van licht

f]IJ komt In vuur en viarn te staar

v

u er

-.J ,

Maar als zo'n blinde Ziende wordt
dan komt hiJ oog en oor tekor-t
hiJ vindt Zichzelf, de dag oree
hiJ komt In vuur en vlar»

Wie vastgeroest er
11

een 'leg r
'Î

P

Maar OIlîS zqn mensen lp

-t

C>

.apr

clr d

~

-.Itgedoofd

P

0(;'11..

,

l

want hun bestaan IS ademnee
Ze even roekeloos er s'le
en zetten hart en hoofd op 't spel.

men komt In vuur en vlam te staan.

Maar als zo'n mens geduldig wacht.
dan voelt hrJ hoe een ander'zacht

'Ik w ens u een ontspannende

zqn armen om hem heen wil slaan,

vakantie toe:

H . D ionysius H eijen,Jaargang 29
email: kerkheijen@tiscali.nl

hiJ komt Ir vuur en vlam te staan.

Pastoor H.Reijnen. Hoefstraat 39,

Pastoor H. Reijnen

6598 AM H eijen
Telefoon: 0485 5 11533

Wanneer' een mens maar ver-der' wil

of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en
N iersbode en O mroepGennep

hiJ Jaagt maar door en staat niet stil
op weg naar geld en klatergoud.

kabelkrant.
zo'n mens verslijt. wordt Ziende oud.

HEISA

I1

Doop
Amara en Keano van Hees, Dennen laan 10, zijn o p 3 juli 20 10 gedoopt. Stef Lukassen, H ermel ijnstraat 56, ontving op 10 juli jl.
het doopsel.W ij w ensen deze kinderen, samen met hun ouders en verdere familie, alle geluk toe.

Bedankt
H et is wee r (bijna) vakant ie. De vieringen van de kindernevendienst liggen dan t wee maanden, juli en augustus,stil.Wij bed anken
alle leidsters vo or hun vo orb ereiding en inzet. Én we bedanken de kinderen voo r hun aanwe zigheid tijdens en deeln ame aan
de kinder nevendienst.vvf w ensen iedereen een fijne vakant ie en graag tot sept ember.
H et ker kbestu ur

Vanwege de vakantie vindt u hieronder de kerkbenchten van de maanden augustus en september
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Gebedsdienst met volKszang
Eucharistieviering
• I •

Eucharistieviering met
• I • I

I

Eucharistieviering
Gebedsdienst met volKszang
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
•

Gebedsdienst met het GezinsKoor,
Eucharistieviering
• I • I

I

•

met volkszang

Eucharistieviering

, I

I
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• I
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• I • I

• I
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Eucharistieviering

~

I"
I"

sept. 09.30 uur

Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is tevens kindernevendienst
Eucharistieviering met het Gregoriaans kom
•

• I

I

•

Eucharistieviering met volkszang
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13

Heijen in (limerick)vorm
Paul Rongen

AI die jaaren hat ik het niet door

De ards zij maar één incisie

In de buurd van mein regter oor

en hub wegissie

daar zad een buld in mein nek
Ut voelde nochal gek

Nu mis ik hem erg die bobbel
het bleeck te zein mein taaienknobbel

Goede raat was duur
zelv dagt ik aan een ov andere kuur

en

t

n

E IIJ~

Frans Storms

l'

•

mijn vochtontwikkeling in de huiskamer is niet om te harden

•

ik heb een lekkaasje op zolder en dat is naar beneden gekomen

•

de hond blaft de hele avond door en met de kat is hetzelfde geval

•

de drollen drijven door de gang, daar moet in gegrepen worden

•

ik moet elke dag bevallen, en zodoende wordt mijn woning te klein

•

mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een lek heeft

•

ik eis dat ik net zo opgeschilderd wordt als mijn buurman

•

wilt u naar mijn bovenkamer kijken, die zit vol beesten

•

aan de ene kant ben ik in verwachting en aan de andere kant regent het

•

vroeger deed ik een hoop op de kachel , nu moet ik het op gas doen

De klepe zitten op et v èke.
gen kuke lö pt mer ien de ren,
Now kumt W im van Hent mit en grote leer
En mikt de lantaores än.

As et bedt ied is gewo rre,
de köster de kerrek afsluut,
kumt W im van Hent w er oppe neej
en blaost de vijf lichte uut.

Wim van Hent is al lang gestörreve .
Z ien leer het ie nie mer vandàen.
D 'r brande veul meer lampe ien Heye.
De w êld is nie lichter as to en.
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INTERVIEW

Stichting Jeugdraad
Heijen
Vangnet voor jongeren
In deze editie van Hèjs Nèjs
bekijken we de wereld acht er de
Stichting Jeugdraad He ijen. De
sticht ing w erd in 1996 nieuw
leven in geblazen, voo rnamelijk
op verzoek van ouders van de
schoolver laters. Deze kindere n
zwermden uit en hadden geen
band meer met elkaar. D'n
Het bestuur, bestaande uit N elly Kus

fessionele muziekinstallatie met mengpa

t ers (secretaresse). Lian Hoe sen. Car la

neel, een computer en er is een heuse

van Z itteren. Edwi n [ans (activiteiten),

loungehoek met comfortabele banken.

Johan Linders (penningmeester) en Hans

Tevens werd het lokaal zelf ook grondig

I 6 jaar wee r bijeen te brengen . Wientjens (voo rzitter) spant zich al jaren

opgeknapt. Er kwam een nieuw e vloer,de

in een gezellig honk t e creëren waar de

muren werden geverfd en de Jongeren

jongeren zich prima kunnen vermaken.

hebben zelf fraaie vierkante schilderijtjes

Too mp was de uitgelezen locatie
om de jongeren tussen 12 en

Z o ontstond de organisatie van

soosavonden . On langs we rd er in samenwerking met

gemaakt om de boe l op te f leuren.

d'n Toomp een aardige subsidie binnen
gehaald, waardoor het lokaal geheel naar

En niet alleen de jongeren van Heijen

de eisen van de tegenwoordige tijd kon

vinden hier een gezellig samenzijn, maar

worden ingericht. Want figuurzagen en

er is ook een gehandicaptengroep die 2x

kerstkaarten knippen werken niet meer:

per maand op zaterdagavond een disco

Er zijn een groot scherm met beamer,

avond houdt. Een groot succes, iedere

een Tv een play-station,een Wii en disco

keer weer: Gehandicapte kinderen uit de

attributen aangeschaft. Er staat een pro -

hele regio ko men graag naar Heijen om

INTERVIEW
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op muziek helemaal uit hun dak te gaan.

die boeiend kon vertellen over zijn tijd

andere. H et duurt van 19.00- 21.00 uur:

De gehandicapten zijn lid van de Stichting

als N ederlands m ilit air op vredesmissie

D e drankjes zijn natuurlijk alcoholvrij.

Jeugdraad Heijen en betalen daarvoor

in oorlogsgebieden. Het bestuur wi l heel

ook gewoon cont ributie.

graag in contact komen met mensen die

Voor het nieuwe seizoen mo et het honk

ook een dergelijk optreden zouden kun

helemaal klaar zijn, want de herope ning

de

nen verzorgen, bijvoorbe eld iemand met

staat gepland op vrijdag 10 septemb er:

HelJense jongeren w orden er ook een

een uitzonderlijk beroep of int eressant e

Dan is er een inloopavond en kan ieder

aantal malen per jaar activiteiten bui

hobby, die daar dan oo k een mooi ver

een kom en kijken:jongeren, hun ouders,

ten d'n Toomp georganiseerd. Bow len,

haal over kan hou den. De jo ngeren vin

maar zeker ook de oud -leden worden

schaatsen en zwemmen zijn popul air: En

den dit een erg leuke afWisseling.

van harte uitgenodigd om te kijken naar

Behalve

de

soosavonden

voor

dan daarna frite s ete n. Zo ging de hele

de spectaculaire verbete ringen van deze

groep onlangs naar O verasselt naar een

A lle kinderen in Heijen die de basis

ruimte. A anvang 19.00 uur: Ceïnteres

buitencentrum waar ze allerhande activi

school verlaten krijgen een uitn odiging lid

seerden in de historie van de Stichting

teiten konden doen , bijvoorbee ld survi 

te worden van deze St ichting en gelukkig

Jeugdraad He ijen kunnen surfen naar de

val. Maar ook teamwerk w erd geoefend:

w ordt ook het meren deel lid.Er zijn twee

websit e www.sjr-heijen.nl.

samen kratten stapelen.Ondanks dat het

gro epen jo ngeren, de ene groep betreft

N eder lands elftal die dag moest voetbal

de schoo lverlaters ( 12-I 3 jarigen) en de

In de volgende editie van Hèjs Nèjs:

len ging 75% van de leden mee. Ze vin

andere groep de oudere kinderen (14

Peter Linssen neemt na 15jaar afscheid

den het dus erg leuk

16 jarigen. De soosavonden zijn op vrij

als voorzitter van d'n Toomp

W at ook als heel positief w erd ervaren

dagavon d om de veertie n dagen. D e ene

w as het opt reden van een gastspreker.

week de ene groep, de andere week de

AGENDA EN BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Agenda

7 en 8 augustus 20 I0

10 septemb er 20 I0

Dressuurwedstrijden Ons Genoegen

Inloopavond SJR

Sta l De Kleine Hoef, Hoofdstraat
12 september 20 I0
28 augustus 20 I0

Nationale Ziekendag

Gemeentelijk kon ingschieten

Eucharist ieviering met De Zonnebloem

Gilde Sint Mart inusgilde Gennep
13 septemb er 20 I0
Fanfare EMM, do nateursactie

29 augustus 20 I0
Bekerconcours geweerschutte rs
Gild e Schiette rrein 'De Maasarm'

9 oktober 20 I0

30 augustus tlm 4 september 20 I0

levende en overleden leden Gilde

Eucharistieviering met gilde-eer voor
Do nateursact ie Gilde
3 tlm 6 september 20 I0
Kermis Heijen

Belangrijke telefoonnummers
Alge meen alarmnummer:

(ambulance , brandweer, politie)

112

Politie:

Europap lein 5, 6591 AV Gennep

0900 - 884 4

Hu isartsen:

Huisartsen praktijk Gen nep
Europaplein 3, 6591 AV Gennep

048 5 - 51 23 1 ï

Spoed:

048 5 - 5 18822

Huisartsenpraktijk Ott ersum
Raad huisplein 1,6595 AK Ottersum

0485 - 51 2ï1 ï

Spoed:

0485 - 512490

Buiten kan toor u re n:
Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer

eo

0900 - 8880

Apotheek Gennep
Kromme Elleboog 4, 65 91 CZ Gennep
Apotheek de Duivenakker
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep

048 5 - 5150 50

Ellen Hof frnannple in 1,
6591 CP Gennep

0485 - 494141

Maas zi eke nhuis Pantem Boxmeer
Loe rangelses traat 1,
583 1 HA Boxm eer

0485 - 56 ï 56 ï

Sto ringen :

Gas en elektr iciteit
Water (WM L)

0800 - 9009
0800 - 02 33040

Milieuklachten:

Milieuk lacht ent elefoon

04 3 - 36 lïOï O

Dier enambulance:

Dierenambul an ce Nijmegen e.o. (DA.J\J)

024

Kerk:

Parochie H. Dionysius Heije n
Pas too r: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen

048 5 - 5115 33

Ap othe ke n :

Gem ee nteh uis :

Zie ke n hu is :

0485 - 511ï62

- 3550222
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