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INTRODUCTIE

Op de cover kunt u zien dat zelfs de Kerstman helpt met het bezorgen van Hèjs
Nèjs. Hij staat helaas niet op de foto van de bezorgers verderop in het blad. Dat
kon ook niet omdat hij op de regenachtige herfstdag dat de foto gemaakt werd,
nog niet in het land was. Op deze plaats past een dankwoord aan de bezorgers
en bezorgsters weer of geen weer, zij zorgen ervoor dat Hèjs Nèjs bij u in de
bus komt! Ook willen wij onze adverteerders bedanken voor hun bijdrage. Mede
door hen kunnen wij het blad gratis bezorgen in Heijen. Voor de jongere lezers/
kijkers is er dit keer een kleurplaat; de mooist gekleurde platen kunnen een fraai
prijsje opleveren. Tot slot wensen wij u weer veel lees- en kijkplezier, een mooi
kerstfeest en een gelukkig en gezond 2011!
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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

Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van tekst,
foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van
de maand.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

De Zonnebloem Loterij
Op maandag 15 november vond
de trekking plaats van de Nationale
Zonnebloemloterij. De hoofdprijs is
hier niet gevallen, maar toch zijn er

Eindejaarsoverwegingen

ook in Heijen enkele prijzen gevallen.

Als u dit leest zit 2010 er al weer bijna op. Een goed moment

U ontvangt € 50,00 wanneer u een

om het (bijna) voorbije jaar nog eens tegen het licht te houden.

lot heeft met de eindcijfers 9000. U

Iedereen heeft daar zo zijn of haar gedachten bij. Voor Hèjs Nèjs

ontvangt € 15,00 wanneer u een lot

is 2010 het geboortejaar. Voor u ligt alweer de zevende uitgave.

heeft met de eindcijfers 309, 851 of

Uiteraard is zo’n eerste jaar een periode van vallen en opstaan.

972. De volledige trekkingsuitslag staat

Zo is het vaak lastig om die berichten te selecteren die op het

op www.zonnebloem.nl en Teletekst-

moment van lezen actueel zijn. Het schrijven gebeurt namelijk al

pagina 559 (Nederland 1, 2, 3).

Daarom volgt hier nu deels de uitslag.

weken voordat het blad uitkomt. En vooral voor een verslag van
een gebeurtenis is Hèjs Nèjs in verband met de actualiteit wel-

Prijswinnaars worden verzocht het

licht minder geschikt dan de site www.heijen.info Daarover zijn

winnende lot te zenden aan Pondres,

goede afspraken met de beheerders van de site gemaakt.

t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279,

Voor de gemeente Gennep lijkt de gewenste samenvoeging van de

5004 BG Tilburg met vermelding van

drie noordelijkst gelegen gemeentes van Limburg een utopie te

uw naam en adres en het giro- of

worden, nu zowel Bergen als Mook & Middelaar een meerderheid

banknummer om de geldprijs te ont-

hebben gekregen tegen de fusie bij de gemeenteraadsverkiezing

vangen.

van 24 november. Maar politiek blijft politiek. Dus wie weet?
Vereniging Hèjje Mojjer heeft met haar kleine 300 leden een aan-

Verder willen wij onze dank uitspre-

tal van haar doelen verwezenlijkt, maar er blijft nog voldoende

ken voor alle hulp en bijdragen in het

te doen de komende jaren. En er zullen zich ongetwijfeld weer

afgelopen jaar.

nieuwe zaken aandienen. Ook wil zij graag een vereniging zijn
voor de jeugdige inwoners van Heijen en daar (meer) aandacht

Wij wensen u alle goeds voor het

aan besteden.

nieuwe jaar.

Heijen beleefde weer een mooi feest dat voor iedereen interessant was: Heisa in juni. En de voorbereidingen voor 2011 zijn
alweer in volle gang. Noteer 29 mei maar alvast in uw agenda.
Laat 2011, na fijne of zo u wilt zalige kerstdagen en een in positieve zin knallende jaarwisseling, een goed jaar worden.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS
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Tocht “Boerderij in het Licht” ook aantrekkelijke fietsroute
Van 5 tot en met 10 november 2010

De effecten van de sterke aanlichting

hebben vele honderden met de auto

onderstrepen de diverse bouwstijlen,

de route gereden van “Boerderij in het

gevels en metselwerken. Unieke panden

Licht” en daarbij genoten van de prach-

die zes dagen lang van het platteland

tige panden en objecten, die in de ge-

een bijzonder openluchtmuseum maak-

meente Gennep en in de gemeente

ten. Daarbij genomen de aankleding en

Mook en Middelaar staan.

je creëert een sfeer, die past bij deze

Ruim 200 panden in de schijnwerpers

donkere dagen voor kerst.

en van elk van die panden is een stukje
historie van het pand en haar bewoners
samengevat in een brochure van ruim 70
pagina’s.
Doodzonde om na de zes dagen van dit
evenement het ”boek” te sluiten. Daarom stelt de LLTB, afdeling Maasduinen, u
in de gelegenheid om het boekwerk met
de routebeschrijving alsnog te verkrijgen
tegen een kleine vergoeding van € 2,50.
Als het weer in het voorjaar weer wat
aangenamer is, kunt u de 42 kilometer
lange route fietsend vanuit een ander

Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler
De gezellige kerstdagen moeten nog komen en ook oud en nieuw
is nog niet voorbij. Toch willen wij u nu al vragen om een paar
uurtjes in uw agenda vrij te houden op 2 januari 2011. Dan vindt
namelijk het nieuwjaarsconcert plaats van muziekkapel “Die
Original Maastaler” in gemeenschapshuis “D’n Toomp”.

Vanaf 12.00 uur proberen wij er weer, samen met u, enkele gezellige muzikale uurtjes van te maken. Vanaf 11.00 uur staan de deuren van het gemeenschapshuis voor u open zodat u op uw gemak
een plaatsje kunt zoeken, alvast een kop koffie kunt drinken en
wat met elkaar kunt kletsen. Hopelijk mogen wij vele inwoners
van Heijen ontmoeten.

Rest ons nog u allen hele fijne kerstdagen te wensen en veel
gezondheid en voorspoed voor het nieuwe jaar.

Bestuur, dirigent en leden ”Die Original Maastaler”

blikveld en perspectief in een of meerdere tochten afleggen en op uw gemak
per object de historie inzien.
Dit eenmalige naslagwerk, inclusief de
routebeschrijving, is telefonisch of per
mail te bestellen bij ondergetekende,
waarna het binnen twee weken, indien
gewenst, bij u wordt thuisbezorgd:
Tel: 0485-513518 of 06-38898019.
Mail: jbroekman@hetnet.nl (vergeet niet
uw adres te vermelden).
Namen het bestuur van de LLTB
Afdeling Maasduinen,
Jan Broekman, secretaris.

HEJJE MOJJER
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Verslag
Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 26-11-2010 vond in zaal Schuttershof de eerste Algemene Ledenvergadering van “Hèjje Mojjer”
plaats. (Aantal betalende leden: 275).De opkomst was helaas niet groot. Er waren 30 leden aanwezig, inclusief
de leden van het bestuur en de diverse projectgroepen. Naast de leden waren Henry Reijnen, contactpersoon
van gemeente Gennep en Mart Willems van Synthese aanwezig.
• Agenda en rapportages. De avond

• Vragen/tips. In het algemeen bleken de

innen aangekondigd via de site en door

werd vorm gegeven met behulp van

geluidsoverlast door het verkeer over

een inlegvel in Hèjs Nèjs. Het bestuur

een power-pointpresentatie . De pro-

de rondweg en de brug A77 en het

heeft vastgesteld dat de contibutie bij

jectgroepen Heisa, Hèjs Nèjs, Website,

betrekken van jeugd bij de vereniging

voorkeur per bank moet worden over-

ROC/Brem en Ommetjes presenteer-

belangrijke punten.

gemaakt, met vermelding van het adres.

den ieder in 5 minuten de voortgang

• F inancieel verslag (tijdens de vergade-

Contant is eventueel ook mogelijk met

van hun werk. Het bleek dat alle project-

ring voor eenieder ter inzage).Het bank-

gebruikmaking van inlegvel in Hèjs Nèjs.

groepen zeer hard hebben gewerkt na

saldo van de vereniging lijkt momenteel

Tip: Aan de leden die een e-mail adres

de start in september 2009. Concreet:

redelijk groot door eenmalige subsidies

hebben doorgegeven zal ook de herin-

de opgeknapte Hoofdstraat, het fraaie

van de gemeente en de Rabobank en

nering per mail worden verstuurd.De

dorpsblad, de professionele website,

de contributies. Maar dit budget smelt

financiële noodzaak van de contributies

het geweldige dorpsfeest (het volgende

binnen 2 jaren als sneeuw voor de zon

is nogmaals onderstreept, maar elk be-

feest is gepland op 29 mei 2011), de

tot zelfs een negatief saldo als dezelfde

talend lid is ook nodig om de vereniging

actieve positie bij ROC/Brem-overleg

activiteiten en diensten ook de komen-

groot en sterk te maken als gespreks-

en nu ook de Ommetjes. Deze laatste

de jaren geboden zullen worden. Aan

partner van o.a. de gemeente.

projectgroep is pas deze zomer gestart.

de inkomstenkant kunnen alleen een

•D
 OP. Van de 15 genoemde projecten

Met name de projectgroepen Hèjs Nèjs

kleine subsidie en de contributies van

van het Dorps Ontwikkelingsplan van

en het Dorpsfeest konden mededelen

de leden worden begroot. Mogelijke

maart 2009 zijn al 6 projecten gerea-

dat er extra vrijwilligers betrokken zijn

extra inkomsten uit het dorpsfeest zijn

liseerd. Aan 2 projecten wordt nu flink

bij het realiseren van het mooie werk.

nog niet voorspelbaar.

gewerkt.

Maar de projectgroepen Website en

•B
 estuursverkiezing. Bij acclamatie wer-

• Toekomstplannen. De vereniging wil

Ommetjes vroegen om hulp: redactie-

den de volgende personen gekozen:

de lopende projecten onderhouden en

leden en een fotograaf voor de website,

voorzitter: Pierre Hendriks, vice voor-

zich verder richten op:

extra mensen om wandelpaden in te

zitter: Frans Storms, penningmeester:

- het vroegtijdig betrokken worden in

richten. Ook het bestuur is zeer actief

Harrie Graat. Bestuursleden: René van

plannen ROC (bestuur en project-

gebleken: het oprichten van de vereni-

Velthoven (Heisa), Henk Kerkhoff (Hèjs

groep ROC)

ging, de ledenwerving, contacten met

Nèjs), Harry Brons (ROC/Brem),Jan

- initiëren van een fietspad en geluids-

externe instanties, algemene aansturing

Helmond (website).Voor de taak van

schermen langs de brug A77(bestuur

van de projectgroepen, subsidiëring en

secretaris is nog een vacature.

en projectgroep ROC)

fondsenwerving en andere bestuurlijke
zaken.

• Innen van contributie. In februarimaart 2011 wordt de werkwijze van

-m
 ogelijk het betrekken van jeugd (bestuur) bij Hejje Mojjer.
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PRIKBORD

Licht
Laten we ons
warmen aan
het licht
Laten we elkaar
aansteken met
die warmte
Laat de vlam
van de hoop
in ons opgloeien
Laat het vuur
in de korte lontjes
uitdoven
En laat er een
golf van warmte
door de wereld gaan.
Kerstwens van
Pastoor Harry Reijnen.

De bezorgers van Hejs Nejs wensen iedereen een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar.

Onze oproep om een kerstverhaal of kerstgedachte in te sturen heeft
onderstaande reactie opgeleverd. Wij plaatsen het graag en danken
deze Heijense dichter.
“U vroeg in uw redactioneel commentaar om kerstverhalen. Ik heb
een tijd geleden een kerstgedicht geschreven. Misschien dat u dat ook
geschikt vindt voor publicatie in uw blad.”

Kerstmis
Ik wou dat Kerstmis nog als vroeger was,
alleen ‘n boom, ‘n stalletje, wat kaarsen
met sneeuw en autoloze straten
en het geluid van klokken in de nacht.
Ik wou dat Kerstmis was als lang geleden
zonder reclame, zonder t.v. en kerst-inkopen.
In stilte door de koude Kerstnacht lopen
turen naar sterren en het gevoel van vrede.
Maar sterren maken op RTL furore,
de blijde boodschap een gewonnen prijs,
en nooit gehoord van Kyrie Eleis
of van een kind in Betlehem geboren.
De engelen zijn uit de mode geraakt
met hun boodschap aan de mensen van goede wil,
het lijkt wel of er geen verschil
tussen kerstmis en kermis wordt gemaakt.
En toch, al is ‘t niet meer als lang geleden,
er zingen mensen “nu sijt wellecome”
en altijd zullen mensen blijven dromen
van het kerstkind, engelen en van vrede
M. van der Kwartel, Hezeland

Hoogwater November 2010

PRIKBORD

Huldiging jubilarissen Fanfare EMM
Op 6 november jl. werden tijdens
een uitwisselingsconcert met Fanfare
Nooit Gedacht uit Wellerlooi en
St. Aldegondis uit Maasbree vier leden van
Fanfare EMM gehuldigd.
Gerrit Stoffele (70) is 60 jaar lid van
EMM. Dankzij Gerrit heeft een groot
aantal leden van EMM en vele andere
verenigingen een blaasinstrument leren spelen. Gerrit heeft namelijk op latere leeftijd nog een beroepsopleiding
tot muziekleraar en dirigent gevolgd. Hij
heeft zijn muzikale talenten dan ook optimaal gebruikt. Hij was tot voor kort ook
nog dirigent van het Jeugd-orkest. Gerrit speelt 1e trompet bij de fanfare, maar ook is ook muzikaal actief bij Die Original Maastaler en het
Seniorenorkest. Hij was dirigent bij verschillende verenigingen als Wellerlooi, Wemb en Middelaar. Tijdens het
uitwisselingsconcert mocht Gerrit ook een leuke attentie ontvangen van Fanfare Nooit Gedacht, waar hij 17 jaar
dirigent is geweest.
Martien Kremers (43) is 25 jaar lid van EMM en speelt baritonsax. Hij is al enige tijd voorzitter. Aan zijn kracht,
inzicht en doorzettingsvermogen hebben wij het Pontonconcert in 2008 te danken. Martien groef gewoon de
Maasdijk uit om de tribune stabiel te kunnen laten staan. Samen met zijn vrouw Marita en de drie kinderen
Carmen, Larissa en Sander vormen zij een gaaf fanfaregezin.
Antoinette Kerkhoff-v.d.Loo (50) speelt al 40 jaar de doffe trom bij fanfare EMM. Zij is de eerste vrouw die 40 jaar
lid is van EMM. Ze mist praktisch geen enkele repetitie. Ook is zij zeer gastvrij. Het jaarlijkse Jorisfeest van de slagwerkgroep is bij haar in de tuin. Zij sluit na afloop van de repetitie d’n Toomp (soms in de late uurtjes!) en samen
met zus Dorita steekt zij met grote zorg alle leden van EMM in het uniform. Jarenlang heeft Antoinette zich ingezet
voor het jaarlijkse jeugdkamp van de fanfare. Ook haar drie kinderen Roy, Resi en Rick zijn allemaal lid van EMM.
Ger Schouten (69) is 40 jaar lid van EMM en sinds vorig jaar na zijn actieve carrière als penningmeester van EMM
ook erelid. Ger is een zeer nauwgezet man, die ook in het computerloze tijdperk kans zag de fanfarekas tot bij
wijze van spreken drie cijfers achter de komma te laten kloppen. Een makkie voor de kascommissie. Ook had hij
een groot aandeel in de komst van d’n Toomp. Samen met Jan van Erp vormde hij de bouwcommissie. Iets waar
de Fanfare veel profijt van heeft gehad. Onvergetelijk is de bolderkar waar Ger mee liep tijdens de carnavalsoptochten. Daarin werden hapjes maar vooral drankjes voor de muzikanten vervoerd. Een prima service die door
de leden zeer gewaardeerd werd.
Samen zijn deze vier mensen van zeer grote waarde voor EMM en kregen zij terecht een bondsspeld, een oorkonde en bloemen.

Kerst – kleurwedstrijd!!!
Los bijgevoegd in deze editie van Hèjs Nèjs vind je een leuke kleurplaat. De ingekleurde kleurplaat kan worden
ingeleverd bij de Troefmarkt, natuurlijk voorzien van de naam van de betreffende kleurder!!
Er zal een prijs voor de 3 mooiste kleurplaten worden uitgeloofd (gesponsord door de Troefmarkt) en de kleurplaten zullen ook worden opgehangen bij de Troefmarkt.
Willen jullie de kleurplaten s.v.p. uiterlijk 7 januari 2011 inleveren / in de brievenbus doen op
Hoofdstraat 28 in Heijen??
Alvast bedankt!!
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INTERVIEW DORPSBEWONER

Probeer open te staan voor

het Mysterie van het Leven
Pastoor Reijnen hoort bij ons dorp, een man in functie voor de
kerk en haar parochianen. Maar wie is Harry Reijnen, wat is zijn
persoonlijk verhaal? Wij maakten een afspraak, speciaal voor het
Kerstnummer van Hèjs Nèjs en hadden een opmerkelijk gesprek
met onze zielenherder.

Enig kind is hij, geboren in 1957 in Pey,

Hij voltooide zijn priesteropleiding in het

van andere religies (over de heg kijken,

gemeente Echt. Een warm nest, zo noemt

Trappistenklooster van Pey-Echt. In 1987,

noemt hij dat). Zo heeft hij grote delen

hij zijn ouderlijk huis.Vader (83) en moe-

29 jaar oud, werd hij tot priester gewijd,

van de Koran gelezen, maar alles over-

der (80) leven beiden nog in redelijk

een hoogtepunt in zijn leven. Een paar

wegende kwam hij toch steeds weer uit

goede gezondheid. Harry is er dankbaar

maanden later trok hij naar Gennep, waar

bij het Katholieke geloof.

voor en bezoekt zijn ouders zo vaak als

hij kapelaan werd bij Deken Huisman.

Fietsen en wandelen, dat vindt hij plezie-

zijn werkzaamheden het toelaten. Want

Na Gennep volgden Molenhoek (van

rig. Hoewel: fietsen eigenlijk alleen met

hij beseft maar al te goed dat, wanneer

1991 – 1999) in het uiterste noorden van

een doel. Niet zo maar wat rondfietsen,

zijn ouders het tijdelijke voor het eeu-

Limburg en Vijlen Lemiers Holset (1999-

maar als het mooi weer is vindt hij het

wige verwisseld hebben, er voor hem

2003) in het uiterste zuiden van de pro-

prima om naar de kerken in Afferden en

een periode van grote eenzaamheid zal

vincie. De mentaliteit van het zuidelijke

Siebengewald te peddelen. Zo houdt hij

aanbreken. Een spookbeeld dat hem ver-

Limburg paste echter niet zo goed bij Pas-

zijn conditie op peil. Wandelen doet hij

ontrust. Dan is hij alleen op de wereld.

toor Reijnen en het Bisdom honoreerde

met hond Boo’tje, een erfenis van huis-

Vandaar zijn grote betrokkenheid bij hun

tot zijn grote vreugde zijn verzoek om

genote Marie, die op 26 juli vorig jaar is

wel en wee en de hoop dat hij hen nog

overplaatsing naar Noord –Limburg. Het

overleden. Boo’tje (een kruising tussen

heel lang bij zich zal mogen houden.

werd Heijen, Afferden en Siebengewald.

een Mechelse herder en een Rottweiler)

Hier bevalt het aanmerkelijk beter en

is veertien jaar oud en Harry kan het niet

heeft hij het gevoel helemaal thuis te zijn.

over zijn hart verkrijgen de arme hond

Loopbaan
Pastoor Reijnen voelde zich al vroeg in

naar het asiel te brengen. Dus maakt hij

zijn jeugd aangetrokken tot het kloos-

Belangstelling

dagelijks een rondje en bezorgt hem zo

terleven. Even buiten Pey staat het Trap-

Wij vragen Pastoor Reijnen naar zijn vrije

een mooie oude dag.

pistenklooster, waar hij vaak verbleef.

tijd. Aangezien hij zijn tijd meestal goed zelf

Toch was de tijd om in te treden na het

kan indelen heeft hij niet een specifieke

Nu is de naam van Marie gevallen en

behalen van het Atheneumdiploma nog

vrijetijdsbesteding. Hij mag graag lezen in

pastoor vertelt over haar laatste levens-

niet rijp en ging hij naar de Bibliotheek

geestelijke boeken over geloofsbeleving en

fase. Hoe hij haar begeleid heeft tijdens

en Documentatieacademie in Sittard.

mystiek. Deze boeken leent hij meestal in

haar ziekte. Haar de ziekenzalving heeft

Daarna pas kwam Rolduc in Kerkrade

kloosters die hij veelvuldig bezoekt.

gegeven.Tien jaar is ze zijn steun en toe-

in beeld, waar hij anderhalf jaar verbleef.

Hij heeft zeker ook kennis genomen

verlaat geweest en zorgde ze op en top

INTERVIEW DORPSBEWONER
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voor zijn huishouden. Tot een gemene
ziekte haar krachten ondermijnde en ze
haar leven uit handen moest geven, pas
53 jaar oud. Harry vertelt: “we hebben
haar begraven in Ravenstein, daar kwam
ze ook vandaan. Het Kerkkoor uit Heijen,
waar Marie lid van was, luisterde de uitvaartmis op, waar ik hen nog heel dankbaar voor ben. Samen met de familie van
Marie heb ik haar met aarde toegedekt,
dat voelde heel goed.”
Wij vragen pastoor hoe hij omgaat met

Pastoor Harry Reijnen verlaat samen met zijn ouders onder grote belangstelling de parochiekerk
van Pey-Echt waar hij voor het eerst de H. mis heeft gelezen (1987)

het verdriet dat hij toch ook moet voelen
bij de families van overledenen in de pa-

maal per jaar op bedevaart. Pastoor gaat

Reijnen hadden mag alleszins verrassend

rochie. Daar raken we toch een gevoeli-

dan mee en leest de H. Mis in het bede-

genoemd worden. Een pastoor die een

ge snaar. Hij vertelt over Marie-José Geist

vaartsoord. Tevens is hij bij de Kerstvie-

uiterst sober, religieus leven leidt, weinig

die hij tijdens haar ziekte regelmatig heeft

ring van de KBO betrokken.

wereldse behoeften heeft en van stilte

bezocht. Dat twee jonge kinderen en

en bezinning houdt. Maar ook een man

een goede man zo maar hun moeder en

Kerstmis

die vrees kent (het spook van de een-

vrouw moeten missen. Dat raakt hem in

We vragen Pastoor Reijnen naar zijn ge-

zaamheid), geraakt is door het te vroege

het hart.Vertelt dat Marie-José op de dag

voelens rond het kerstfeest. Hij noemt

heengaan van huisgenote Marie en ook

af één jaar na het overlijden van Marie is

meteen saamhorigheid. Het eendrachtig

de gevoelens van verdriet en eenzaam-

overleden. Hoe hij precies een halfjaar na

samenwerken om de kerk mooi te ma-

heid kent bij zijn parochianen. Iemand die

het overlijden van Marie de ziekenzalving

ken en de kerkdiensten. Kerst is behalve

vaak met moeite een middenweg moet

moest geven aan een stervende vrouw in

een drukke tijd ook belangrijk voor de

zoeken tussen nabijheid en distantie. Dat

precies dezelfde kamer in het ziekenhuis

goede onderlinge verstandhouding tus-

mensen door zinloos geweld hun leven

als waar hij Marie de laatste sacramenten

sen de mensen. Vrede! Saamhorigheid is

verliezen, of dat mensen zelf voor hun

had toegediend. Toevalligheden die hem

groot in Heijen, getuige het rijke vereni-

levenseinde kiezen, het treft hem telkens

ook in zijn persoonlijk leven raken. De

gingsleven.

weer. Als laatste geeft hij ons nog het

pastoor is ook maar een mens!

Hij spreekt nog met ontzag over het

motto mee dat boven aan dit interview

grote saamhorigheidsgevoel dat hij on-

staat. Onze pastoor is een man met een

Betrokkenheid

dervond tijdens Kerstmis 1993, toen

warm hart en een open mind.

Pastoor Reijnen raakte in zijn eerste

het dorp Middelaar vanwege de over-

week als pastoor van Heijen al direct

stroomde Maas was geëvacueerd. Het

De redactie van Hèjs Nèjs dankt Pastoor

betrokken bij het verenigingsleven. Het

trof hem dat deze mensen toch de weg

Harry Reijnen voor zijn openhartigheid.

Gilde vroeg hem om geestelijk adviseur

vonden naar de kerk in Molenhoek, waar

Wij wensen hem een Zalig Kerstfeest en

te worden. De officiële benaming hier-

hij in zijn welkomstwoord aandacht be-

een Gelukkig Nieuwjaar toe.

voor is Gildeheer. Dit is een symbolische,

steedde aan de getroffenen van de wa-

doch eeuwenoude functie, die hij met

tersnoodramp.

eer en genoegen uitvoert. Ook bij de

In het volgende Hèjs Nèjs een interview

KBO heeft hij de functie van geestelijk ad-

Sober

met Dries en Door Kessels die afscheid

viseur. De leden van de KBO gaan twee

Het gesprek dat wij met Pastoor

nemen van De Roskam.

SPELEN MET TAAL
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Limericks
De kerststal met hoge boom in de kerk
Vraagt van begin tot het einde veel werk
Wat de groep goed afgaat,
Gezien het resultaat.
Elk jaar maakt die zich voor dit karwei weer sterk
‘Gelukzaolig nejjaor’ op nieuwjaarsdag
roepen kinderen met een blijde lach.
Als ze voor de deur staan

Kersmes

en met wat lekkers weer weggaan.
Dit Heijens gebruik bestaat sinds jaar en dag
Paul Rongen

Now lit IE, den alles ien zien hând
hild, ien de hûûs op et stroi;
ien heel oons Bergse Gemeente-lând
van Heye wies Wellerloi

Maria in Nazareth
Dat is het mooiste beeld voor mij
in de hele lange maagdenrij
Maria met haar kindje.
De engelen staan aan ieder zij,
patriarchen uit aloude tijden,
profeten komen naast haar staan,
heel het huis van David is erbij
die beiden te begeleiden.
Gods zon schijnt door de ruit
op haar haar en het kindje in de schoot,
de eeuwen staan nog voor de poort
en zien naar binnen uit.
Een kleine maagd en in haar Hij.
Het mooiste tafereel voor mij.
Theo Terpstra

Ennen hemel het IE bovve zich staon
en drääit heel de wêld ien et roond.
Wa kan IE dan nog zuuke gaon
op onze schraole groond?

Da viende nie ien geleerde bûûk,
ien enne geleerde kop.
En kiend evvel duut et ow uut de dûûk
en wet er antwoord op.

Want hier, op oons striepke wêld beej
de Maos zien we allemol geliek.
Ien et ene geloof da we hebbe bewaord
mikt Kersmes ons allemol riek.

En dörop hai Heej et eenkeld beteeid
dovör kwam IE op oons stroi:
da jong en âld Um ör hart opneeid
met Kersmes gève zoi

Theo Terpstra
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Over bidden

gesproken, vervolg
Ontelbaren hebben getracht de Bidden is uitdrukkelijk bezig zijn met kelijkheid: je ogen blijven gesloten voor
eigenlijke waarde van het gebed

God; is tegenover Hem bewondering

het andere deel van de waarheid en je

uitspreken en diepe erkentelijkheid; is

stopt je oren dicht om hetgeen vreemd

neer te leggen in een kernach- veel meer wachten dan jezelf inspan-

klinkt niet te hoeven horen.

nen, meer luisteren dan spreken.

Geloven is je hart openen voor de hele

Wachten wil zeggen: “ik laat het aan

werkelijkheid, geen genoegen willen ne-

nier met enkele penseelstreken een ander over”. Volharden en uithou-

men met de halve waarheid, maar alles

den, vertrouwend op zijn trouw; rustig

onder ogen willen zien in het licht van

worden en vrij van alle dwang en ge-

God. Bidden is dan: jezelf uitdrukkelijk

tige formule. Mag ik op mijn ma-

een schets geven van wat ik aan

moois ervaar in het gebed? weld; open zijn voor God.

H. Dionysius Heijen, Jaargang 30
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

richten tot Hem, die achter alles schuil

In het bidden verandert alles van be-

gaat. Bidden is aannemen dat God is als

tekenis en verandert het uitzicht, of

de ideale Vader, die ons in alle goede

althans hopen wij daarop (denk aan

dingen vóór is, die ons het eerst heeft

ziekte, eenzaamheid, intens verdriet).

liefgehad… en jezelf openen naar Hem

Bidden is een manier van leven: alles

en zijn Geest beter doen doorklinken

beleven vanuit God; van Hem ver-

in je hart.

wachten dat Hij alles ten goede zal

Is bidden nodig? Als er een God bestaat,

keren, is “zuivering van een rauw men-

die met ons begaan is, die zich oprecht

senhart dat van nature nauwelijks iets

om ons bekommert, die ons van harte

anders kent dan zichzelf, eigen ideeën,

liefheeft: ja, dan is bidden nodig en van-

eigen idealen, eigen smart en alles en

zelfsprekend.Wie in zulk een God gelo-

iedereen daaraan dienstig wil maken.

ven wil, heeft alle reden te zoeken naar

Daarom is bidden zo hard nodig!” (Mgr.

momenten van heel bewust omgaan

J. Bluyssen)

met Hem.

Bidden is openstaan voor de gehele

Is bidden moeilijk? O ja, in vele opzich-

waarheid van ons leven. Als wij in onze

ten zeker! Want ons hart zit boordevol

samenleving geen moeite willen doen

met vragen omtrent God: wie is Hij?

om door de eenzijdige gang van zaken

Waar is Hij? Waarom voorkomt Hij

heen te breken, nemen wij in feite ge-

onze vragen niet? Zou mijn interesse

noegen met de buitenkant van de wer-

de Zijne kunnen zijn?... Vragen omtrent

HEISA
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het leven, de barre werkelijkheid en de

Bijeenkomst vieringenschema

boze wereld: de zin van het leven en

februari-augustus 2011

van de dood, het waarom van lijden,

Op maandag 10 januari 2011 is weer

ziekte, geweld, natuurrampen… Vragen

de halfjaarlijkse bijeenkomst voor ver-

omtrent mijzelf: hoe vind ik tijd om te

enigingen om het vieringenschema van

bidden? Hoe vind ik de rust in het hart

de parochie van februari tot en met

die daarvoor nodig is? Hoe overwin ik

augustus 2011 in te vullen. De bijeen-

de gevoelens van ontgoocheling, ver-

komst vindt om 20.00 uur in het kerk-

eenzaming, verscheurdheid?... Vragen

zaaltje plaats. Het kerkbestuur nodigt

met betrekking tot de inhoud en de

de vertegenwoordigers van deze ver-

verwoording van het gebed: hoe? Wat?

enigingen uit hierbij aanwezig te zijn.

Waarvoor? Welke woorden?... Is bidden
zinvol? Ja, bidden is zinvol, want het ge-

Kerkbijdrage 2010 en actie

bed haalt niets overhoop. In het gebed

kerkbalans 2011

komt bloot te liggen wat allang chao-

De kerkbijdrage voor 2010 kan nog over-

tisch en verward in ons en rond ons

gemaakt worden op bankrekeningnum-

aanwezig was. In het bidden mogen wij

mer 1221 00670 t.n.v. Parochie H. Dio-

juist onze meest diepgaande, schokkende en bange vragen aan de goede God
toevertrouwen. Juist daarom hoeven
wij niet te zoeken naar grote woorden
en dure formuleringen.

Pastoor Reijnen
en het kerkbestuur
wensen iedereen
een gelukkig en
gezond nieuwjaar

nysius o.v.v. kerkbijdrage 2010. Daarnaast
kunt u ook een bijdrage leveren aan de
actie Kerkbalans, waaraan onze parochie
ook in 2011 weer meedoet. Deze bijdrage kan op hetzelfde rekeningnummer
worden gestort. De bijeenkomst voor
de contactpersonen voor actie Kerkba-

Pastoor H. Reijnen

lans is op maandag 24 januari 2011 om
20.00 uur in het kerkzaaltje.Wij danken u
voor uw deelname en bijdrage.

Vieringen in de maand januari 2011
Zaterdag 01 januari

Geen dienst

Zondag 02 januari 09.30 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 08 januari 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 09 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 15 januari 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 16 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 22 januari 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 23 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 29 januari 19.00 uur

Gebedsdienst met het Gezinskoor;

		

er is tevens een kindernevendienst

Zondag 30 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
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Hallo allemaal
Op zondag 7 november was
het jeugdorkestenfestival in D’n
Toomp. De dag zelf bestond uit
2 delen, een ochtend- en een
middagprogramma. Met ons orkest ‘Play Together’ hoefden we
pas ’s middags te spelen. Maar
omdat ik ’s ochtends een orkest
moest begeleiden, was ik ook al
’s ochtends aanwezig. Ik vond
het een leuke dag, omdat ik nog
nooit echt een ander jeugdorkest heb gezien. Er waren wel
grote verschillen tussen de orkesten, er waren ook orkesten
die al vaker aan zoiets hebben
meegedaan, wat je wel kon zien.
Er werd door sommige orkesten ook veel aandacht aan de presentatie besteed, zelf hebben wij hier niet zo veel aandacht aan besteed, maar
de volgende keer gaan wij er ook een show van maken! Marieke en Simone hadden een quiz gemaakt, waar alle
orkesten aan meededen. Iedere muzikant kreeg een pet. Ze noemden een stelling, en als die stelling waar was dan
moest je je pet op zetten. En als hij niet waar was dan moest je hem aflaten.
’s Middags waren we zelf aan de beurt, we hebben deze dag wat versterking gekregen van leden van de fanfare. Ik
vond dat we goed gespeeld hebben, ondanks dat we nog maar een paar repetities hadden gehad met de nieuwe
dirigent Gert-Jan Rongen. Ook was er deze dag een kinderjury, deze bestond uit 2 leden van elk jeugdorkest, van
ons orkest mochten Kevin en ik dat doen. Je kreeg dan eerst snel een uitleg over wat je moest doen en daarna
mocht je de andere orkest beoordelen en punten geven. Er waren deze dag ook prijzen te winnen. Zelf hebben
we wel een beker gekregen, maar hebben voor de rest niks gewonnen. Maar we hebben er wel een erg leuke dag
aan overgehouden, en daar gaat het om!
Groetjes Carmen Kremers, jeugdlid Fanfare EMM.

Blikken verf voor
een spotprijs
Tijdens de goederenveiling van V.V. Heijen is niet het gehele aanbod van producten onder de hamer gekomen.
Zo resteert er momenteel nog een behoorlijke partij
van kwalitatief uitstekende verf, destijds aangeboden
door de firma Bommel Bouwstoffen. De verf is bijzonder geschikt voor individuen of groepen, die iets te bouwen en/of te schilderen hebben. In deze tijd denken we
hierbij aan carnavalsgroepen. Tegen een goedkope prijs
kan de verf worden overgenomen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Harrie Ronnes, telefoon
0485-512450.

Hejje - natuurlijk - mojjer
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Denneboom,

oh denneboom
Kerstmis wordt door ons meteen in verband gebracht met
vorst en vooral sneeuw. We willen graag een witte Kerst zoals
op bijgevoegde foto van het
Heijense bos te zien is. Jammer
genoeg gebeurt dat maar zeer
zelden en moeten we het doen
met een “groene” kerst.
In huis zetten de mensen een groene

het gebruik van een spar in huis, maar

Dit lied is al erg oud en in de oude Ne-

kerstboom neer en versieren deze

later werd de boom door de zon-

derlandse taal zijn zowel “spar” als “den”

met lichtjes en ballen.

dagsschool verder geïntroduceerd.

beide woorden voor “naaldboom”.

Waar komt dat gebruik eigenlijk vandaan?

De zondagsschool was niet alleen een

Dan om af te sluiten toch nog een

Waarschijnlijk gaat het hier oorspron-

geschikte manier om het evangelie te

natuurlesje.

kelijk om een oud Germaans gebruik

verspreiden maar ook om armen van

Hoe kun je zien welke naaldboom

waarbij de boom (in hun geval een

middelen te voorzien. Sindsdien staat

een spar is en welke een den?

eik) centraal stond in een midwinter-

de kerstboom volgens sommige ker-

Dat is heel gemakkelijk te onthouden:

viering (de kortste dag).

ken symbool voor “het licht”.

De naalden van de Spar zitten alle-

De christelijke kerken en vooral de

maal apart vast (onthoud de S van

Rooms-katholieke kerk hebben de

Waarom wordt er dan gezongen Den-

Solo). De naalden van de Den zitten

kerstboom lange tijd geweerd. De

neboom, oh denneboom als de den-

met zijn tweeën vast (onthoud de D

kerstboom heeft met de inhoud van

nenboom in onze kamer een spar is?

van Duo)

het christelijke kerstfeest niets te maken, maar in de negentiende eeuw

Iedereen een hele fijne en misschien

veranderde dit.

wel witte Kerst toegewenst en na-

Het Réveil (een internationale ople-

tuurlijk een fantastisch 2011 met veel

ving van het christelijke denken) heeft

mooie natuurmomenten.

een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de Kerstboom. In eerste
instantie kenden alleen rijke gezinnen

Paul en Martha
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INTERVIEW DORPSVERENIGING

De Sipkema’s van Heijen
eendrachtige ijsbaanmakers van
het eerste uur
Als je aan december denkt, dan denk je niet alleen aan Sinterklaas en Kerstmis, maar ook aan vorst,
knisperende kou, wind, sneeuw. En juist in deze tijd beginnen de Sipkema’s van Heijen te leven en
kijken ze vol verwachting naar de weerberichten en de vooruitzichten op langere termijn. Eerst even
geschiedenisles, wie was ook alweer die Sipkema?
Ir. Jan Sjouke Sipkema (1933-2008) was

Het Begin

van AVG schoot belangeloos te hulp en

jarenlang voorzitter van de Vereniging

Het idee ontstond op een verjaardag,

bracht de ploeg alle benodigde materieel,

De Friesche Elf Steden en als hij zei “it

maar werd officieel geopperd door

shovels met bezem, een sneeuwschuiver,

sil heve” dan kregen de Friezen hun

Harrie van Mil tijdens de jaarvergade-

veegmachines, slangen, dranghekken, en

Elfstedentocht. In Heijen pakken ze het

ring van VV Heijen in 1986. Jan Teerling,

niet onbelangrijk: een hartversterkertje!

grootser aan. Bij Voetbalvereniging Heijen

de toenmalige voorzitter ging ermee ak-

De eerste paar keer stond de gemeente

lopen wel dertien Sipkema’s: Jan Teer-

koord, maar “het bestuur doet het niet.

materiaal af, maar de laatste jaren ma-

ling, Jos van der Venn, Harrie van Mil, Cor

Als je kunt aantonen dat je minstens

ken ze gebruik van het materiaal van de

Cillessen, Gerrit Wijers, Jan Lamers, Cor

tien vrijwilligers hebt, kun je beginnen.”

brandweer van Hendrix UTD. Het water

Gerrits, Theo Pouwels, Wim Vinck, Tonny

Op donderdag 8 januari 1987 was het

kwam de eerste paar jaar van de Water-

Arnoldussen, Gerrit Hubbers, Pierre

dan zover. Ut git dör, zeiden ze tegen

leidingmaatschappij en werd betaald, nu

Hendriks en last but not least Gerri

elkaar. Maar hoe maak je een ijsbaan.

gebruiken ze hun eigen beregeningpomp.

Luppes. Drie mannen die ook tot deze

Er moesten walletjes rond het veld, de

Dat spuiten op zich is ook een kunst.

club behoorden, Bertus Luppes PietVinck

zogenaamde zandkraag, gelegd worden,

Hierbij heeft een ieder zijn eigen taak

en Jo Jansen zijn helaas al overleden.

slangen worden georganiseerd. Jan Jansen

om zo te komen tot een perfecte ijsbaan.

INTERVIEW DORPSVERENIGING

Door in het begin omhoog te spuiten

moet voor muziek worden gezorgd en

zorg je er voor dat het water van ca. 6

natuurlijk is er EHBO. Na de sluitingstijd

graden naar 0 graden wordt gebracht en

van de ijsbaan moeten de ijsmeesters

zo daalt het water als een soort bevroren

opnieuw aan het werk. Er moet geveegd

nevel over het veld. Dit proces duurt 3-4

worden en de ijsvloer moet worden

dagen continue, dus dag en nacht. Een

voorzien van een nieuwe laag ijswater. En

enorme klus! Gelukkig is moppentapper

dan maar hopen en bidden dat de vorst

Jos van der Venn altijd in de buurt om

lang aanhoudt! Zo zijn er in de loop van

de stemming erin te houden. Ook Gerri

de afgelopen 23 jaar al zeker zo’n zes-

Luppes blijkt van grote waarde. De

tien ijsbanen gelegd. Slechts één keer is

mannen dachten dat ze Gerri hadden

het voorgekomen dat meteen nadat de

gevraagd, maar Gerri is, zoals ze zelf

ijsbaan klaar was de dooi inviel.

zegt, gewoon een keertje komen “aanhuppelen”. “Ze stonden gewoon tot

De motivatie

sneeuwpoppen te bevriezen” zegt Gerri

Waarom doen die mensen dit toch

en ze ging aan de slag. Zij zorgt samen

vraag je je onwillekeurig af. Ja, natuurlijk is

met Anneke Lamers vanaf die tijd voor

het heel gezellig onder elkaar, maar al die

de inwendige mens. En dan hebben we

dagen en nachten buffelen!

het niet alleen over flauwe erwtensoep

We doen het vooral voor de kinderen

of slappe chocolademelk. Nee, zeg-

van Heijen zeggen ze, maar ook voor de

gen de Sipkema’s: geen ijsbaan zonder

ouders en de opa’s en oma’s, we willen

Jägermeister, die boodschap heeft Gerri

iedereen een leuke tijd bezorgen. Een

goed verstaan! De traditie wil dat er één

winters wij-gevoel. Kinderen moeten

nacht wordt doorgezakt, maar niet door

meer gaan bewegen, wat is dan mooier

het ijs…

dan het oer-Hollandse schaatsen! Het is
een enorme investering in tijd en man-

Alles klaar en dan…

kracht, maar het is erg dankbaar werk.

Na een dag of drie vier intensief werk

De ploeg is er weer helemaal klaar voor

en er geen grassprietje meer boven het

deze winter. Laat de vorst maar komen,

ijs uitsteekt is de ijsbaan klaar en kan hij

zo snel mogelijk. Denk je als je dit leest,

geopend worden. Het was meteen een

hé dàt is leuk, ik wil best helpen als het

succes niet alleen in Heijen, maar ook re-

zo ver is. Ze kunnen nog veel vrijwilligers

gionaal. De eerste keer dat de baan ge-

gebruiken. Dus neem gerust contact op

opend werd was op 12 januari 1987. De

met Harrie van Mil, telefoon 514061.

kinderen kregen ijsvrij en kwamen met

Je bent van harte welkom.

de hele school naar de ijsbaan. Dit is een
traditie geworden.
Ook rondom de ijsbaan moet er veel ge-

In het volgende Hèjs Nèjs een doortim-

organiseerd worden. In de kantine komt

merd gesprek met Frans en Ingrid Voss van

vloerbedekking om de vloer te sparen, er

Voss Timmerbedrijf.
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Kerstverhaal

Een witte Kerst
Er was eens een man die het kerstfeest

toch geboren, zij het in een stal. En toen

en de tulband smaakte hem niet. “Ik ga

grondig wilde vieren. Hij haalde een lad-

begonnen ze te eten, want nu mocht het,

nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets

dertje uit de schuur en spande langs het

al was er dan veel ellende in de wereld.

gebeurd, maar ik weet niet wat.” Hij liep

plafond de rode papieren slingers die

terug naar de stoep en keek in de war-

daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vie-

relende sneeuw. Daar zag hij de man nog

een van die rode bellen, die opgevouwen

ren en zo hoort het eigenlijk.” En daarin

juist om de hoek verdwijnen, met een

weinig lijken, maar naderhand nog aardig

had hij gelijk. En zij verwonderden zich

jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

meevallen.Toen dekte hij de tafel. Hij had

over de hardvochtigheid van al die her-

hiervoor urenlang over drie winkels ver-

bergiers, maar het was ook tweedui-

Hij holde naar de hoek en tuurde de

deeld in de rij gestaan, maar het zag er

zend jaar geleden moet je denken, zo

straat af, maar er was niemand meer te

dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij

iets kwam nu niet meer voor. En op dat

zien. Die twee leken wel in de sneeuw

ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er

ogenblik werd er gebeld. De man legde

te zijn opgelost. Want het was, zoals ge-

tien in een doos koopt, en klapte in zijn

de banketstaaf die hij juist aan de mond

zegd, een witte Kerst. Toen hij weer in

handen. Dit was het teken om binnen te

bracht, verstoord weer op zijn bord.

de kamer kwam zag hij bleek en er ston-

komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die

den tranen in zijn ogen. “Zeg maar even

tijd in de keuken elkaar met een verlegen

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook

niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het

glimlach hadden aangekeken, kwamen

altijd wat.” Hij knoopte zijn servet los,

gaat wel weer over.” En dat was ook zo,

bedremmeld binnen.

sloeg de kruimels van zijn knie en slofte

men moet zich over die dingen kunnen

naar de voordeur.

heen zetten. Het werd nog een heel

“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet
moeten doen.”

prettig Kerstfeest, het was in jaren niet
Er stond een man op de stoep met een

zo echt geweest. Het bleef sneeuwen,

baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg

de hele nacht door en zelfs het kind

Maar omdat hij het toch gedaan had

of hij hier ook schuilen mocht, want het

werd opnieuw in een schuur geboren.

gingen ze blij zitten en keken elkaar

sneeuwde zo. Het was namelijk een

warm aan.

witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide

“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei

mannen keken elkaar een ogenblik zwij-

de man, “ we moeten ook beseffen wat

gend aan en toen werd de een door

er nu eigenlijk gebeurd is.”

een grote drift bevangen. “Uitgerekend
op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen andere

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle

avonden.” En hij sloeg de deur hard ach-

herbergen afliepen, maar nergens was

ter zich dicht. Maar terug in de kamer

er plaats. Maar het kind werd ten slotte

kwam er een vreemd gevoel over hem

Godfried Bomans

AGENDA EN BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Agenda 2010

Agenda 2011

26 december 2010
Wedstrijd Veteranen – Mix Heijen 3 en 4
11.00 uur Sportpark de Heikamp

1 januari 2011
Nieuwjaarsbijeenkomst V.V. Heijen
13.30 uur Sportpark de Heikamp

31 december 2010
Oudjaarsparty
22:30 uur Zaal Schuttershof

1 januari 2011
Nieuwjaarsparty
18.00 uur Zaal Schuttershof

27

2 januari 2011
Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler
Zaal D’n Toomp open 11.00 uur; concert vanaf 12.00 uur
22 januari 2011
Prinsenbal C.V. De Wortelpin
20.30 uur Zaal Schuttershof
28 januari 2011
Verschijning Hèjs Nèjs nummer 1/2011

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:			

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

Buiten kantooruren:
Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo			

0900 - 8880

Apotheek:

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

