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INTRODUCTIE

Op de cover zijn de 4 kleine foto’s in de herfstkleuren gehuld. Hiernaast een
foto van onze 100-jarige Math Coenen. Eind november vindt de eerste algemene
ledenvergadering plaats van de vereniging Hèjje Mojjer. Op bladzijde 7 staat hiervoor een oproep. Het prikbord blijkt een gewild item. De berichten stromen binnen. Datzelfde geldt voor het verenigingsnieuws. Als het zo doorgaat moeten we
binnenkort weer uitbreiden. In de interviews gaat het om twee kunstvormen, te
weten zang en nijverheid. Ook ‘Hèjje natuurlijk mojjer’ is uw aandacht zeker waard.
Het volgende nummer is in de Kerstsfeer. Het zal een week eerder dan gebruikelijk verschijnen. Daarom is de deadline voor het aanleveren van kopij niet op
1 december maar op 27 november.
Veel lees- en kijkplezier!

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’ en wordt financieel ondersteund door de gemeente Gennep
en met een bijdrage uit het Fonds
Maatschappelijkke betrokkenheid
2010 van de Rabobank.
Hèjs Nèjs wordt tevens gesponsord door onze adverteerders.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt
huis-aan-huis verspreid. Zij die
een ‘nee-nee-sticker’ bij hun brievenbus hebben geplakt kunnen bij
de Troefmarkt zo lang de voorraad
strekt een exemplaar ophalen.
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Gonda van den Heuvel
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738
Fotografie:
Harrie Janssen
Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen
Oplage:
800 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van tekst,
foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van
de maand.

Math geniet met volle teugen van zijn 100ste verjaardag

Voorwoord						

3

Column 							
Sinterklaas en die andere weldoener

4

Verenigings- en ander nieuws				
Aan alle verenigingen
Zon in de schoorsteen
Kerstviering KBO Heijen
Zittingsavonden De Wortelpin Heijen
Nierstichting collecte 2010
Kerstconcert in de kerk op 18 december

4

Hèjje Mojjer						
Verslag vergadering Regiovisie
Eerste algemene ledenvergadering Hèjje Mojjer

7

Bedrijfsinterview						
Edelsmid André Frentz
Heren van Heijen, ga maar vast sparen…

8

Spelen met taal						
Ganzentrek
Taallogische zinnetjes

11

Heisa							
Is geloof in een persoonlijke God mogelijk?

12

Prikbord							
Uitslag loterij donateurskaarten fanfare EMM
Jeugdkamp EMM
Reünie van de 6e klas 1976-1977
Gevraagd exemplaren handwerktijdschrift Ariadne

14

Hèjje - natuurlijk - mojjer					
Paddenstoelen op hout, Berkenzwam

17

Interview dorpsvereniging					
Gemengde Zangvereniging De Maasklanken
Al 52 jaar Klinken-de-Maasklanken

18

Belangrijke telefoonnummers en Agenda			

23

4

COLUMN,VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Aan alle verenigingen
Allereerst een bedankje voor alle informatie waarvan jullie
ons elke maand voorzien. Mede hierdoor kunnen wij onze gemeenschap voorzien van een volledig beeld van alles wat er
zich in ons dorp afspeelt! Wij willen jullie echter het volgende
vragen: Aangezien Hèjs Nèjs een maandelijks blad is lijkt het
ons verstandiger om de aankondiging van de evenementen in
het Hèjs Nèjs te vermelden. De verslagen hiervan kunnen dan
geplaatst worden per evenement op onze prachtige website

Sinterklaas en die andere weldoener

(www.heijen.info) zodat deze ook meer up-to-date blijft en we
er niet een maand op hoeven wachten. Hèjs Nèjs is immers

Als u of je dit leest is de goedheiligman al weer in

een maandblad en de website is dagelijks toegangelijk. Zo blijven

onze contreien gearriveerd om de wensen van velen

beide media actueel gevuld. Een uitzondering maken we voor

te vervullen. Het is trouwens maar goed dat de Sint en

de verslagjes en foto’s die kinderen ons sturen, zie pagina 14.

zijn Pieten straks over de daken rijden: met een opgebroken Dionisiusstraat, een veranderde Hoofdstraat

Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

en opgebroken straten in het nieuwe Heijen zou het

De redactie

bezorgen van de cadeaus ernstig in het gedrang kunnen komen. Enkele decennia geleden schreef Theo
Terpstra een fraai gedicht over Sinterklaas. Als je de
tekst leest zal dat bij de wat ouderen een feest van
herkenning opleveren. Vaders kreeg tabak, moeders
een stofzuiger, zodat ze het wat gemakkelijker had
in het door haar bestierde huishouden met daarbij de
zorg voor een schare kinderen. Voor broer een meid

Zon in de schoorsteen
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een fysieke
beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door
middel van huisbezoek, activiteiten en vakanties geven we kleur
aan hun leven en helpen onze 18 Heijense Zonnebloemvrijwil-

en voor zus een vrijer. Het leven was nog overzichte-

ligers gevoelens van eenzaamheid te verminderen.

lijk! Pastoor kreeg een flinke hutspot, in de hoop dat

Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Sinterklaasmiddag. Op

de preken kort zouden zijn. Als Sinterklaas amper

woensdag 1 december 2010 organiseren we weer een Sinter-

weer zuidwaarts is vertrokken, komt vanuit het hoge

klaasmiddag voor de zieken, invaliden en ouderen van Heijen.

noorden de Kerstman aangevlogen met zijn rendie-

U kunt deze middag financieel ondersteunen door uw, zeer

ren. De winkels en straten getuigen hier al van, nog

welkome, vrijwillige bijdrage af te geven bij Lizet Roelofs

voor zijn komst. In het verleden is er iets misgegaan

Kasteelstraat 10a of Mariek Vloet Beukenlaan 12. Of u kunt

met de planning, denk ik. Zou het immers niet han-

deze overmaken op bankrekeningnummer 1221.03.114 t.n.v.

diger geweest zijn als Sinterklaas bijvoorbeeld in de

Zonnebloem Heijen.

zomer jarig was geweest? Nu lopen zij elkaar bijna
in de weg en de kinderen krijgen in korte tijd zoveel

De Zonnebloem, afdeling Heijen, bedankt u bij voorbaat voor uw

cadeaus, dat de daarbij horende spanning en blijd-

financiële steun.

schap ver te zoeken zijn. Hoe het ook zij, doordat
Sint en Kerstman beiden in december van zich doen
spreken, krijgt de laatste maand van het jaar wel een

Kerstviering KBO Heijen

bijzonder karakter, zeker in combinatie met Kerst-

Kerstviering woensdag 15 december 2010 in de D’n Toomp

mis, de afsluiting van het jaar en een nieuw jaar in

voor onze leden, van 13.30 uur tot 17.30 uur.

het vooruitzicht. We moeten het er maar mee doen.

Pimpernel uit Volkel zorgt voor de ontspanning na deze viering.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS
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Zittingsavonden De Wortelpin Heijen, dit jaar met gereserveerde plaatsen
Traditiegetrouw houdt Carnavalsvereni-

Jaspers voor de muzikale ondersteuning.

tredens zijn rond 23.30 uur afgelopen,

ging “De Wortelpin” twee zittingsavon-

De commissie prijst zich gelukkig met

waarna u nog kunt napraten en nabor-

den. Deze avonden vinden plaats op

het feit dat er veel Heijense artiesten

relen. Kortom, koop een toegangskaart

vrijdag 10 en zaterdag 11 december bij

deelnemen aan de avond. Zoals ge-

en beleef een mooie avond, die u zeker

café-zalen Schuttershof.

bruikelijk zullen de dansmarietjes en de

niet als een lange zit zult ervaren.

Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend. Het

groepen van de dansgarde hun nieuwe

programma start om 20:11 uur.

dansen opvoeren.

De voorverkoop vindt plaats op:
27 november van 11:00 tot

Niet meer wie het eerst komt wie het

12:00 uur in café-zaal Schuttershof.

eerst maalt

Toegangskaarten kosten € 11,00, maar

De stoelendans, die iedere keer plaats-

in de voorverkoop slechts € 8,00.

vond bij het openen van de zaal, behoort
tot het verleden. De entreekaarten worden dit jaar verkocht met gereserveerde
plaatsen.Tijdens de voorverkoop kunt u
aan de hand van een zitplaatsenschets

Voor de 3e keer is KaBoem! van de partij.

zelf bepalen waar u het liefst wilt zitten,

Terug van weggeweest zijn onze knappe

mits niemand u voor is geweest.Wees er

dames De Vierkantjes. Een buut van de

dus als de kippen bij, te meer omdat het

Friso en Frank zal ook niet ontbreken.

aantal toegangskaarten gelimiteerd is! Op

Verder hebben we de ex-prinsen, die

de avond zelf wordt u bij de ingang van

het succes van vorig jaar willen prolon-

de zaal op vertoon van uw entreekaart

geren. Helemaal nieuw is de groep Two

in stijl begeleid naar uw gereserveerde

and a half men. Dit gezelschap bestaat

stoel, die tot zeker 20.00 uur vrij blijft en

uit vertrouwde gezichten, die onder een

wacht op uw komst.

andere naam in het verleden hebben

Zoals wellicht bekend is de opzet van

opgetreden..

de avonden vorig jaar enigszins gewijzigd,

Tot de artiesten van buiten Heijen be-

We hebben daar veel positieve reacties

hoort Kitty Goverde uit Uden. Deze

op gehad en gaan op deze toer verder.

vrouwelijke buutreedner was de laat-

Kortom, ook dit jaar is het programma

ste jaren zeer succesvol. Een gewaagde

strak, snel en gevarieerd. De avond

paaldansact wordt opgevoerd door De

wordt als vanouds aan elkaar gepraat

Rollator Babes uit Mook.

door vorst Roger. Uiteraard is Prins

We sluiten het officiële gedeelte af met

Henk II present met zijn gevolg en zorgt

het kwartet Thijssen en Co, Zij brengen

de hofkapel onder leiding van Gerald

een gevarieerde muzikale show. De op-

Kerstconcert in de kerk
op 18 december
Op zaterdag 18 december a.s. vindt in de
parochiekerk H. Dionysius het jaarlijkse
kerstconcert plaats. De Fanfare EMM,
het Gezinskoor, de Maasklanken, het
Opleidingsorkest Play Together en het
Gregoriaans koor zingen en spelen voor
u diverse nummers, zowel apart als gezamenlijk. Vanaf 19.00 uur tot uiterlijk
20.15 uur treden zij voor u op. Na afloop

Nierstichting collecte 2010

bent u welkom om een kop koffie of

De opbrengst van de collecte CBF 2010 in Heijen is 1092,00 euro. Dit is een

thee te blijven drinken. U bent van harte

geweldig bedrag! Met dank aan alle gevers en collectanten.

uitgenodigd met deze samenwerkende
Heijense muziekverenigingen de Kerst in
te komen luiden.

HEJJE MOJJER
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Dinsdag 28 september

Verslag vergadering Regiovisie
In een goed gevulde zaal Kubbus in Afferden waren politici, leden van werkgroepen en andere burgers van
Mook t/m Wellerlooi bijeengekomen om een inbreng te leveren aan het vervolg van de strategische-regiovisie.
Van “Hèjje Mojjer” waren 3 leden present: Frits Basten, Harry Brons en Pierre Hendriks. Frans Storms was bij
de vorige vergadering van 10 februari aanwezig. Riek Bakker herhaalde in haar inleiding nogmaals het belang
van de regiovisie. De kern van de boodschap van Riek Bakker: Maak je sterk waar je goed en onderscheidend
in bent, dus inzetten op het eigen karakter van de regio.
In het kort

zorgconcepten, ontwikkelen van een bij-

3 subgroepen en brachten ook voor-

(info@strategischeregiovisie.nl)

zonder toeristisch recreatief product en

beelden in van punten waarop onze re-

De Strategische Regiovisie is ontwik-

investeren in een duurzame landbouw.

gio zich heel goed manifersteert, maar

keld voor de hele regio Bergen, Gennep,

Daarnaast is het ook van groot belang

ook zaken die o.a. in Heijen heel gevoe-

Mook en Middelaar. In februari al stelde

om de goede oost-west verbindingen

lig liggen: bedrijventerrein De Brem en

Riek Bakker dat, ongeacht of de herinde-

(dus verbinding met Duitsland en re-

het mogelijke ROC, het ontbreken van

ling doorgang vindt, een gezamenlijk stra-

gio Boxmeer) te benutten. Inmiddels

een fietspad over de Maas (brug A77)

tegische visie van belang is voor de drie

hebben alle raden van de gemeentes

en de geluidsoverlast van het verkeer

gemeenten. De kracht zit in het samen

Bergen, Gennep, Mook-Middelaar de

rond het dorp. De weinige mogelijkhe-

kijken naar de toekomst, het samen be-

visie onderschreven.

den om in de toekomst voor de jeugd

nutten van de sterke kanten van de regio

te kunnen bouwen in Heijen en de toe-

en het zich onderscheiden ten opzichte

Heijense inbreng

nemende vergrijzing.

van de regio’s Venlo, Nijmegen, Boxmeer/

De aanwezigen werden in gemixte groe-

Al met al een vergadering met een hoog

Cuijk. De ruimtelijke kwaliteit staat in deze

pen opgedeeld om aan te geven waar

wenselijkheidsgehalte. De strategische

visie centraal. Om dit handen en voeten

het goed is en waar nog niet m.b.t. de

regiovisie onderstreept, met Riek Bakker

te geven, zijn strategische keuzes in vier

ruimtelijke kwaliteit van de gehele regio.

voorop, precies de doelstellingen waar

hoofdprogramma’s gemaakt: investeren

Concreet ging het over de thema’s wo-

het “Hèjje Mojjer” ook om gaat: het ver-

in exclusieve woonprogramma’s, ontwik-

nen, werken, zorg, landbouw, recreatie.

beteren van de leefbaarheid en van de

kelen van bijzondere zorgcomplexen en

Onze 3 afgevaardigden namen deel aan

woonomgeving.

Eerste algemene ledenvergadering Hèjje Mojjer
Op vrijdag 26 November 2010 houden wij om 19.30 uur onze eerste algemene ledenvergadering in zaal
Schuttershof. Sinds de oprichting op 5 februari 2010 heeft de vereniging onder leiding van een voorlopig bestuur een bewogen periode achter de rug. In deze periode werd onder de vlag van de vereniging het eerste
HEISA dorpsfeest gehouden, zagen we de eerste uitgave van het HEJS NEJS verschijnen, kwam de website
WWW.HEIJEN.INFO in de lucht , waren er zeer veel bijeenkomsten met de gemeente over de BREM en het
ROC en konden we het project OMMETJES opstarten. Bij al deze activiteiten was het enthousiasme van de
mensen binnen de vereniging maar ook binnen het dorp zeer groot. De komende vergadering is van groot
belang voor de vereniging aangezien we een bestuur kiezen voor de volgende jaren. Wij hopen dat onze
leden de vergadering in zeer grote getale bezoeken en dat we daarmee als dorp laten zien achter deze
dorpsbelangenvereniging te staan. Bent u nog geen lid, dan kunt u dit alsnog worden.
Tot vrijdag 26 November !! Bestuur Hèjje Mojjer
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BEDRIJFSINTERVIEW

Heren van Heijen,

ga maar vast sparen…
Dan kun je je geliefde met Sinterklaas of Kerstmis tenminste een
prachtig en origineel sieraad cadeau doen.Voor dit interview stapte
de redactie op een zonnige herfstmiddag op de fiets en reed naar
het Langeven no. 17 voor een bezoek aan edelsmid André Frentz,
die daar sinds drie jaar (vanaf 07-07-07) een atelier heeft voor het
ontwerpen en vervaardigen van de meest uiteenlopende sieraden.

Wie is André Frentz? André is 24 jaar

André wilde oorspronkelijk hoefsmid

vitrinekasten waar voorbeelden van

geleden geboren in Echteld bij Tiel,

worden, maar vond het fijnere smeed-

zijn werk in tentoon-gesteld staan.

waar zijn vader naast zijn werk een

werk toch veel interessanter. Op aan-

boerderij bezat. In verband met ont-

raden van zijn moeder is hij de op-

Afspraak

eigening voor de aanleg van een in-

leiding tot edelsmid in Schoonhoven

Als je een sieraad van hem wilt ko-

dustrieterrein moest de familie Frentz,

gaan volgen. En met succes.

pen, dan kun je het beste een afspraak

bestaande uit André’s ouders, André

maken. Zo kun je bijvoorbeeld ook in

en zijn zus op zoek naar een nieuwe

Atelier en woonkamer

de avonduren bij hem terecht. Hij be-

locatie. Het werd na lang zoeken het

Op de eerste etage van de verbouw-

spreekt met zijn klanten hoe het be-

pand Langeven 17. Geboerd wordt er

de boerderij vindt André de rust om

oogde sieraad er uit moet zien en gaat

niet meer maar ze hebben wel nog

de prachtigste sieraden te ontwer-

dan aan de slag. Ook het veranderen

een groot aantal dieren. Zoals bijvoor-

pen en te vervaardigen. Daarvoor

en aanpassen van bestaande sieraden,

beeld twee paarden. Verder zijn er

gebruikt hij de meest uiteenlopende

zoals (trouw)ringen en hangers, be-

ook met het oog op potentiële inbre-

edelmetalen en edelstenen. Hij somt

hoort tot de mogelijkheden, evenals

kers twee honden op het terrein. De

op: wit-, rood- en geelgoud, zilver, ti-

graveren en reparatie. Zijn ontwerpen

huiskatten zijn genoemd naar chemi-

tanium, parels, diamanten, robijnen,

zijn altijd uniek. Ze kunnen klassiek of

caliën die André vaak gebruikt: Borax

barnsteen, saffieren, lapis lazuli, tijge-

modern zijn en zelfs een combinatie

en Blits.

roog en nog veel meer. Zijn materia-

van beide. Zo toonde hij ons een paar

len koopt hij in binnen- en buitenland.

klassieke barnstenen oorbellen, met

Ook bezoekt hij veel beurzen. Inspi-

een plaatje titanium erachter worden

ratie doet hij vaak op in de natuur als

het ineens heel moderne oorbellen.

hij met zijn paard op pad gaat. Een

Een ander voorbeeld is het klassieke

winkel heeft André niet. Wel heeft hij

parelcollier, maar dan op een moderne

in zijn woonkamer een paar mooie

wijze geknoopt. Een foto daarvan staat

BEDRIJFSINTERVIEW
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in de advertentie elders in dit blad.
Ook probeert hij meerdere draagmogelijkheden in een sieraad te creëren.
Een hanger kan ook vaak tweezijdig
gedragen worden enzovoort.
Workshops
En wat ook heel leuk is: André geeft
workshops bij hem in het atelier. Dus
moet je een zussen- of vriendinnendag of een vrijgezellenfeestje organiseren (maximaal vijf personen), denk

hoe dit sieraad eruit moet zien. Ook

Tot slot

dan eens aan André. Je mag zelf be-

dan is het heel prettig dat je op afspraak

Wij waren onder de indruk van de

palen wat je wilt maken. André heeft

kunt komen en er verder niemand bij is.

professionaliteit van André en de ori-

ontwerpen liggen waaruit gekozen

Als laatste noemt André de vervaar-

ginaliteit en de variëteit van zijn sie-

kan worden, maar eigen inbreng is ook

diging van gildeschilden. Dit jaar heeft

raden. En heel belangrijk: André heeft

welkom. Aan het einde van een work-

hij het schild gemaakt voor de Gilde-

in alle prijscategorieën een passend

shop gaat iedereen naar huis met een

koning van Heijen. Op dit moment

cadeau, heren van Heijen!

apart zelfgemaakt sieraad.

werkt hij aan het schild voor de gildekoning van Gennep.

Een afspraak met André is zo gemaakt.
Zijn telefoonnummer is 06-10601856.

André is trots op zijn talent en terecht.

Nog meer foto’s en informatie

Hij vindt zijn inspiratie zoals gezegd in

over zijn workshops etc. vind je op

de natuur, maar ook in samenspraak

www.edelsmidfrentz.nl

met zijn klanten komt hij vaak op de
beste ideeën. Ja, dàt moet het worden.
Hij toont ons zijn werkplaats, waar ook
de workshops worden gegeven. André
bezit de meest geavanceerde apparatuur, instrumenten en gereedschap.
Veel gereedschap maakt hij ook zelf.
André heeft een goed gevoel over
het wonen en werken in Heijen. Hij
Herdenkingssieraden en

vindt de Limburgers heel gemoedelijk

Gildeschilden

en vooral carnaval bevalt hem goed.

Heel uniek is, dat André prachtige her-

Hij heeft in de buurt al eens geholpen

denkingssieraden maakt, waarin as van

bij het maken van een carnavalswagen.

overledenen kan worden bewaard. Hij

Hij wil dan ook echt niet meer terug

In het volgende Hèjs Nèjs maken we

overlegt eerst uitgebreid met de klant

naar de Betuwe.

nader kennis met Pastoor Reijnen.
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HEISA

Is geloof in
een persoonlijke

God mogelijk?
In deze tijd zijn er heel wat Zij denken dan in termen van: een

niet door iets of iemand voortgebracht.

Bron van al wat bestaat, het Al dat alles

Het is dus een bron die altijd al bestaan

omvat of het Grotere Verband. Zulke

heeft en geen begin heeft. Deze bron

persoonlijke God kunnen gelo- aanduidingen lijken wel heel diepzin-

hoort niet thuis in die lange keten van

nig en kunnen voor mensen een bron

“zaken” die ontstaan zijn door iets of

van inspiratie zijn. Maar zou een rijker

iemand anders. Die bron staat buiten

mensen die niet meer in een

ven. Zij geloven wel dat er Iets

bestaat dat fundament aan hun geestelijk leven mogelijk zijn? Velen
leven geeft. Daar geven zij dan

die keten.

antwoorden op deze vraag met een

Wat zijn nu de kenmerken of eigen-

volmondig “ja”. Men beroept zich dan

schappen van die bron? Wat een mens

een vage inhoud aan. op klassieke religieuze geschriften, zoals niet heeft, kan hij ook niet geven. Als er

H. Dionysius Heijen, Jaargang 29
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
Telefoon: 0485 511533
of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en
Niersbode, OmroepGennep
kabelkrant en via heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

de Bijbel. Er zijn mensen voor wie zulke

in een emmer geen water is, kan men

boeken een onomstotelijk gezag heb-

uit die emmer ook geen water halen.

ben. Maar voor velen hebben zij dit niet

Welnu, al het positieve dat uit die bron

of niet meer. Is voor deze mensen ook

komt, moet dus ook in die bron aan-

een dieper spiritueel leven weggelegd?

wezig zijn. Een landschap kan een grote

Ik heb de overtuiging dat dit inderdaad

schoonheid hebben. Dan moet die

kan! En wel door het gezonde verstand

schoonheid ook in die bron zijn. Er zijn

te gebruiken.

mensen die een grote liefde hebben

Wij, mensen, hebben met onszelf te

voor een ander. Ook nu geldt weer: die

maken. Waar komen wij vandaan? Na-

liefde is ook in die bron. Zo zijn er nog

tuurlijk van onze ouders. En waar ko-

veel voorbeelden te bedenken. Maar…

men dezen weer vandaan? Zo kun je

de schoonheid van dat landschap en

nog lang doorgaan en een aantal komt

die liefde van een mens zijn beperkt,

bij de aap terecht. Maar… waar komt

begrensd en eindig. Al het bestaande

die aap vandaan? Natuurkundigen be-

wordt gekenmerkt door grenzen en

weren dat al het zichtbare terug te

beperkingen. Nee, zal de sterrenkundi-

voeren is tot een waterstofatoom. En

ge zeggen, het heelal breidt zicht steeds

waar komt dit dan vandaan? Er moet

uit en kent dus geen grens! Is dat wel

dus een bron zijn waar alles wat bestaat

zo?? Al is het heelal ook onbegrensd

uit voortkomt, maar deze bron zelf is

naar de toekomst toe, terugkijkende

HEISA
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Vieringen in de maand
december 2010
Zaterdag 04 december 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 05 december 09.30 uur
Eucharistieviering met
het Gregoriaans Koor

naar het verleden heeft ook dit heelal

beperkt en eindeLOOS. Die bron is

zijn begin en kent dus wél een grens.

dus onbegrensde liefde, onbeperkte

De bron die zelf geen bron heeft,

schoonheid enz., enz. Als wij, mensen,

staat buiten die keten van begrensde

personen zijn, dan moet die bron ook

Zondag 12 december 09.30 uur

schakels en is dus ONbegrensd, ON-

persoon zijn, en niet onpersoonlijk.

Eucharistieviering met volkszang

Die bron mag gerust aangeduid worden met het woord God. En die God

Pastoor Reijnen
en het kerkbestuur
wensen iedereen
een gezegende
Kerst en fijne
feestdagen

is persoon als geen ander. Ons persoon-zijn kent beperkingen, maar zijn

Zaterdag 11 december 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 18 december 19.00 uur
Kerstconcert m.m.v. diverse
Heijense muziekgezelschappen

persoon-zijn kent geen beperkingen.

Zondag 19 december 09.30 uur

Hij is een en al persoon.

Eucharistieviering met volkszang

Pastoor H. Reijnen
Urnenmuur

Vrijdag 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis, FamilieEucharistieviering met het kinderkoor

Op zaterdag 30 oktober jl. is de

Vrijdag 24 december 22.00 uur

nieuwe urnenmuur op het kerkhof

Nachtmis, Eucharistieviering met

gezegend. Voor foto’s hiervan zie

het Gezinskoor

www.heijen.info. Enige informatie over
de urnenmuur: ter afdekking van de
nissen schaft het kerkbestuur unifor-

Zaterdag 25 december 09.30 uur
Eucharistieviering met de Maasklanken

me afdekplaatjes aan. De nabestaan-

Zondag 26 december 09.30 uur

den kunnen hierop zelf een door hen

Eucharistieviering met

gewenste tekst laten graveren. Voor

het Gregoriaans Koor

het afdekplaatje is een tien centimeter
brede richel gemaakt. Hierop kan een
klein, persoonlijk item geplaatst wor-

Vrijdag 31 december 19.00 uur
Eucharistieviering met volkszang

den. Informatie over de kosten volgt

Zaterdag 01 januari 2011

in januari bij de brief over de kerk-

geen dienst

bijdrage 2011.
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Uitslag loterij donateurskaarten fanfare EMM
In september hield fanfare EMM haar jaarlijkse donateursactie. De nummers van de donateurskaarten werden door
de collectanten genoteerd en daaruit zijn de volgende prijswinnaars naar voren gekomen:
1e prijs kaartnummer 03667 Fam.Van der Venn, Sleedoornstraat 14, een levensmiddelenmand ter waarde van € 25,00
2e prijs kaartnummer 03578 Fam. Sipman, Hommersumseweg 17, een tegoedbon ter waarde van € 10,00 te besteden bij het Heijes Hepke
3e prijs kaartnummer 03432 Mevr. Hendriks-Broenen, Esdoornstraat 22, eveneens een tegoedbon ter waarde van
€ 10,00 te besteden bij het Heijes Hepke.
De prijzen worden bij de winnaars thuisbezorgd.
Bestuur en leden van Fanfare EMM danken de inwoners van Heijen voor hun financiële bijdrage aan de instandhouding
van ons orkest.

Nieuwe kabelbaan in de Lijsterbesstraat

Meeliften op het succes van anderen???

Boerderijentocht, boerderij aan het Langeven

Jeugd EEM op kamp, verslag Romée
Jeugdkamp geschreven door ons jongste jeugdlid Romée Traa
We gingen in het weekend van 17, 18 en 19 september op kamp in Stevensbeek. Het was heel gezellig met alle kinderen.
We gingen fietsen naar Stevensbeek, het was best wel lang fietsen maar gelukkig wel veel pauze. In de pauze kregen we
drinken met iets lekkers erbij. Na 20 km fietsen pfff waren we aangekomen bij het huisje. Alle koffers uitgepakt toen bij het
kampvuur gezeten met chips en frikadellen! Dat was lekker. We hebben met zijn allen bekende liedjes gezongen.
Zaterdag hadden we spelletjes gedaan dat was leuk soms pauze tussen door. En
daarna weer leuk gaan spelen en ‘s avonds hadden we pannenkoeken gegeten,
daarna een speurtocht gedaan. Dat was wel grappig omdat we zogenaamd
verdwaald waren in het bos.Toen hebben we Simone en Anne, Marieke opgebeld dat we verdwaald waren.Tom en Ramon kwamen ons zoeken maar we
zaten verstopt op het bankje daar en toen lieten we hun schrikken.
Zondag hadden we een film gekeken die was best wel eng na de film gingen
we nog spelletjes doen en daarna was iedereen uitgepuft maar we moesten
nog terug naar huis fietsen, dus weer alle spullen ingepakt en na de friet weer
lekker naar huis.
Groetjes Romée Traa
P.S. De jeugd en leiding hebben zich het hele weekend goed vermaakt! Vind jij het ook leuk om lid te worden van
Fanfare EMM en met ons mee te gaan op JEMM kamp? Kom dan eens kijken bij de repetitie van ons jeugdorkest op
maandagavond van 18.45u tot 19.45u.
Met vriendelijke groet, Simone Brons Voorzitster Jeugdbestuur Fanfare Eendracht Maakt Macht
Hey jongens en meisjes van Heijen
Hebben jullie het verhaal van Romée gelezen? Cool hè! Als er in jouw club of vereniging ook eens iets leuks gebeurt schrijf er dan ook een verslagje over. Het hoeft maar een paar regeltjes lang te zijn. Als je er dan ook nog een
mooie (actie)foto bij doet, wie weet staat het dan de volgende keer in het Hèjs Nèjs. Stuur je verslag en foto naar
dorpsblad@heijen.info
De redactie

PRIKBORD
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Reünie van de 6e klas 1976-1977
Jaren roept iedereen over een reünie, nou dát zou leuk zijn!!
Met de kermis 2009 werd de knoop doorgehakt, een groepje van 5 personen heeft het initiatief genomen: Marcel, Peter, Harry, Gerda en Henriet.
Maandelijks kwam de groep bij elkaar en het enthousiasme bij de oud-klasgenoten werd onderzocht.
Deze waren allemaal erg positief dus de 5 konden aan de slag. De datum werd vastgelegd: 9 oktober
2010, het programma werd samengesteld en de leraren werden benaderd.
De voorpret was al erg leuk en op 9 oktober
2010
om 14.00 uur kwam iedereen bij elkaar, inclusief
Mariet Coopmans, Tilla en Martien Willems.
Onder het genot van koffie en cake werd de toon
voor de dag gezet en werden veel herinneringen
opgehaald.
We hebben de Heggerank bezocht (voor ons nog
Mariaschool), wat is er veel veranderd. We kregen een rondleiding van Angel Chen Straaten, de
directeur en er werden natuurlijk foto’s gemaakt en
dé bijgevoegde klassefoto! De zoemer ging en de
huifkar stond klaar oms ons door Heijen heen te
rijden langs alle ouderlijke huizen, de leraren zwaaiden ons uit en we vertrokken. Onder het genot van
een hapje en een drankje (gesponsord door Coenders Tweewielers Heijen en Renard Automobiles in
Beneden-Leeuwen) was er al meteen een gezellige
sfeer op de huifkar.
We hebben heel wat afgepraat en gelachen!
Terug bij het Schuttershof was het een grote verrassing dat de foto’s al klaar waren van die middag!
Bedankt Tonny Arnoldussen.
Het buffet stond klaar en we hebben gefeest tot
in de late uurtjes!

1976-1977

Leen en Cor Gerrits uit de
Hermelijnstraat, die in oktober
hun gouden huwelijksfeest vierden.

Maarten, welkom in Heijen!

Gevraagd exemplaren handwerktijdschrift Ariadne
Voor mijn hobby Amigurumihaken, ben ik op zoek naar exemplaren van het handwerktijdschrift
Ariadne, het liefst uit de jaren 80. Dus heeft U nog Ariadnes van 1980 tot 1989 op de zolder liggen en
heeft U er verder geen bestemming voor, dan zou ik hier heel blij mee zijn.
U kunt een mailtje sturen naar moetziepoetzie@gmail.com, of bellen naar 0485-516718, dan kom ik ze
ophalen. U mag ze natuurlijk ook altijd afgeven op Heesweg 13 te Heijen.
Neem ook eens een kijkje op www.moetziepoetzie.hyves.nl , dan krijgt U een indruk wat voor creaties
er door middel van amigurumihaken tot stand kunnen komen.

Hejje - natuurlijk - mojjer
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Paddenstoelen op hout

Berkenzwam
Zoals vorige maand beloofd willen we jullie laten kennismaken
met paddenstoelen op hout.
Hiervan zijn heel veel soorten,
maar we willen ons beperken
tot één soort, die we rondom
ons dorp Heijen in overvloed
kunnen vinden, namelijk de berkenzwam. De foto’s zijn allemaal
genomen rondom Heijen.
De Berkenzwam (Piptoporus betulinus)

Is een vermolmde boom omgevallen,

delijk om medicinale redenen. In de meer

is een parasiet die alleen voorkomt op

dan draaien de vruchtlichamen zich in

recente geschiedenis werd de Berken-

afstervende berkenbomen. Ook als de

een rechte hoek. Ze reageren namelijk

zwam aangewend als vloeikussen en om

boom nog gezond lijkt omdat er nog

op zwaartekracht.

scheermessen te slijpen. Ook werd de

bladeren aan zitten is hij ten dode opge-

dode zwam vroeger gebruikt om vuur

schreven. Op andere bomen tref je deze

mee te maken.

paddenstoel niet aan. De witte vruchtlichamen, die als een witte knobbel be-

Ga tijdens een boswandeling maar eens

ginnen en uitgroeien tot nier- of schelp-

op zoek naar deze paddenstoelen, maar

vorm, zitten vaak op grote hoogte op de

neem ze niet mee naar huis, ze horen in

dode berkenstammen. Het mycelium dat

de natuur waar ze een belangrijke plaats

in de boom groeit is een netwerk van

Door het draaien krijgen ze vaak een

schimmeldraden die ervoor zorgen dat

aparte vorm zoals te zien is op de foto.

de boom helemaal afgebroken wordt en

Het voordeel van het draaien is dat de

zo teruggegeven wordt aan de natuur in

sporen ongehinderd naar beneden kun-

de vorm van humus (voedingsstof voor

nen vallen om zich zo te verspreiden.

allerlei planten).

Van de Berkenzwam wordt gezegd dat
hij stoffen bevat voor medicinale toepassingen. Dit is echter nooit bewezen. De
5300 jaar oude ijsmummie Ötzi had gedroogde berkenzwam bij zich, vermoe-

innemen in de levenscyclus van het bos.
Martha en Paul
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INTERVIEW DORPSVERENIGING

Al 52 jaar
Klinken-de-Maasklanken
Deze maand nemen wij een kijkje We praten met Piet Franzmann de voor-

Een hoogtepunt elk jaar is het Open

zitter, penningmeester Mientje Schim en

Air Festival waar ze optreden tussen

secretaris Antoinette Terwindt. Ook Elly

de beroemde Heijense popgroepen als

achter de schermen bij Gemengde

Zangvereniging De Maasklanken, al Teerling en Addie Claassen maken deel Soreway en Slashback. Het klinkt raar,
uit van dit enthousiaste bestuur.

maar de combinatie is geweldig.

Ze zouden het wel van de daken willen

Op dit moment oefent het koor hard

omstreken.We citeren de woorden roepen: het is zó leuk om in groepsver-

aan het jaarlijkse kerstconcert op zater-

band te zingen, bij elkaar te zijn en bij el-

dag 18 december in de Kerk van Heijen.

kaar te horen. De gezelligheid staat naast

Samen met andere Heijense verenigingen

52 jaar een begrip in Heijen en verre

van Chris Nellen uit het herdenkings-

boekje 2008 toen de vereniging haar het zingen hoog in het vaandel.
gouden jubileum vierde:

presenteren ze zich met mooie kerstliederen om Heijen alvast in kerstsferen te

Swingavond en “projectzangers”

brengen. Een jaarlijks terugkerend optre-

“Een zangkoor zingt en klinkt. Een We vragen wat voor optredens de den waar ze veel plezier aan beleven.
prettige heldere klank en melodie

Maasklanken zoal verzorgen.

Piet: “we hadden soms wel een wat ou-

Nou, dat zijn er aardig wat. Bijvoorbeeld

bollig imago, maar we zijn de laatste jaren

voortbrengen en daarmee indruk op zaterdag 2 april volgend jaar organi- juist een veel luchtiger repertoire gaan
maken op het gehoor.

seren ze een Swingavond, de naam zegt

zingen en we hopen daarmee ook jonge

het al een hele avond een groot aantal

mensen te kunnen verwelkomen”.

Klinken is ook: vastklinken, samen flitsende nummers zingen, en dat alles
smeden, aan elkaar verbinden.

onder begeleiding van Chapeau.Vanaf ja-

Dirigent

nuari kunnen geïnteresseerden mee ko-

En dan schuift dirigent Steven Gerrits

En zingen is ook iets feestelijks, het men repeteren voor dit speciale concert. (37) aan en we bestoken hem natuurlijk
maakt dorstig en dan moet er ook

Zulke zangers noemen ze “projectzan-

meteen met de vraag wat nu de kracht

gers”. Je repeteert dus alleen voor dit ene

is van dit koor:

gedronken worden. Het glas wordt concert en treedt dan ook mee op. Pas
geheven, men laat de glazen klinken

daarna hoef je te beslissen of je permanent bij het koor wilt blijven, of toch maar

en er wordt een wens uitgesproken.” niet. Maar dan heb je in ieder geval een
Klinken en klank is dus de rode draad

keer ervaren wat het is om samen met
de meer door de wol geverfde Maasklan-

die door “De Maasklanken” loopt. ken te zingen. En misschien, en dat hoopt
men natuurlijk van harte, vind je het wel
zo leuk dat je blijft.

INTERVIEW DORPSVERENIGING
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Steven: “de mensen zijn erg actief ook

van lichtklassiek, tot volkszang en pop-

wordt uitgenodigd en er worden lekkere

buiten de repetitie. Ze regelen van al-

muziek.” Er is een muziekcommissie in

hapjes en drankjes geserveerd.

les voor “hun” vereniging. Er is veel eigen

het leven geroepen die samen met de

initiatief. Het is heel gezellig, soms iets TE

dirigent steeds weer een mooie variatie

Meedoen en derde helft

en dan wordt de grens van de dirigent

aan liederen probeert samen te stellen.

Als het je wat lijkt om als projectzanger

opgezocht. Maar iedereen is ook serieus

Vol trots vermelden ze ook dat ze zijn

mee te doen aan de Swingavond dan

als het erop aankomt.”

gevraagd om het Heijense Volkslied in

ben je van harte welkom. Wie weet is

Steven vindt het leuk om een concert

te zingen in de website www.heijen.info.

het de start voor een leuke hobby. De

aan te kleden met niet-concertgerela-

Dit lied zal binnenkort als achtergrond

repetities zijn op dinsdagavond vanaf

teerde dingen, bijvoorbeeld een caba-

op de site te horen zijn.

19.45 uur. Bij aanvang van de repetities

retachtige act of een popgroep erbij.

In de loop van de 52 jaar is er natuur-

worden niet alleen de stembanden maar

Het plezier staat centraal.

lijk enorm veel veranderd. Zo is Steven

ook alle andere banden gerekt en ge-

In het verleden hebben ze als vereniging

een professioneel dirigent en neemt

strekt. Een actie waar de leden eerst aan

wel meegedaan met concoursen, maar

geen genoegen meer met een kist siga-

moesten wennen, maar die nu als heel

dat gebeurt de laatste tijd niet meer.

ren per jaar, zoals hun eerste dirigent Sjef

normaal ervaren wordt. Men is eigenlijk

Wel bezoeken ze geregeld festivals

Kessels. En van R.K. Dameszangvereniging

op zoek naar nachtegalen, maar tenoren

of organiseren er zelf een. Veel goede

De Maasklanken werd het in 1970 Ge-

en bassen, alten en sopranen zijn ook

herinneringen hebben ze aan de “Hol-

mengde Zangvereniging De Maasklanken.

van harte welkom. Als je het maar leuk

landse Avond”. Het vervolg hierop is de

vindt om te zingen. De derde helft van

Swingavond.

Andere activiteiten

Ze kunnen het niet genoeg benadruk-

Behalve zingen staan er elk jaar ook

ken: “we zijn géén kerkkoor, al luisteren

“buitenkoorse” activiteiten op het pro-

Contact: Antoinette Terwindt, secretaris,

we soms wel eens een H. Mis op en

gramma. In de zomer een fietstocht met

telefoon 0485-511577

ook géén smartlappenkoor, maar een

daarna gezellig samen eten en drinken.

gewone zangvereniging waar alle mu-

Ook de laatste repetitie voor de vakantie

In het volgend Hèjs Nèjs horen we de

ziekstijlen in het repertoire voorkomen,

wordt extra gezellig gemaakt. De aanhang

avonturen van de “Sipkema’s”.

de repetitie begint om 22.00 uur.

AGENDA EN BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Agenda
1 december 2010
13.30 Kienen in zaal Schuttershof
5 december 2010
Heijen 1 – VCA 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp
10 december 2010
Zittingsavond C.V. De Wortelpin
20.11 uur Zaal Schuttershof
11 december 2010
Zittingsavond C.V. De Wortelpin
20.11 uur Zaal Schuttershof

26 december 2010
Wedstrijd Veteranen – Mix Heijen 3 en 4
11.00 uur Sportpark de Heikamp
31 december 2010
Oudjaarsparty
22:30 uur Zaal Schuttershof
1 januari 2011
Nieuwjaarsbijeenkomst V.V. Heijen
13.30 uur Sportpark de Heikamp
1 januari 2011
Nieuwjaarsparty
18.00 uur Zaal Schuttershof

16 december 2010
Mini-mix-toernooi en voetbalquiz
19.30 uur Sportpark de Heikamp

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:

(ambulance, brandweer, politie)			

112

Politie:

Europaplein 5, 6591 AV Gennep			

0900 - 8844

Huisartsen:

Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 3, 6591 AV Gennep			
Spoed: 			
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum			
Spoed:			

Apotheken:

0485 - 512317
0485 - 518822		
0485 - 512717
0485 - 512490

Buiten kantooruren:
Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo			

0900 - 8880

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

0485 - 511762
0485 - 515050

Per 11 december
Medsen Apotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep			

0485 - 545500

Gemeentehuis:

Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep			

0485 - 494141

Ziekenhuis:

Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
Loerangelsestraat 1,
5831 HA Boxmeer			

0485 - 567567

Storingen:

Gas en elektriciteit			
Water (WML)			

0800 - 9009
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

