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Het Fonds
Maatschappelijke
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief,
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten.
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio sterker!

Voorwoord en Inhoud
Voor u ligt het Kerstnummer van het Hèjs Nèjs. We hebben er weer met veel
plezier aan gewerkt en we zijn er trots op u deze Hèjs Nèjs te mogen presenteren.
Zo vragen wij uw aandacht voor de versieringen op de bladzijden. Zij werden
gemaakt door onze talentvolle dorpsgenote Julianne Storms. Ook de interviews
zijn de moeite waard. We hebben er deze maand maar liefst vier gehouden. We spraken met Riet van der Louw,
trouwambtenaar en een bevlogen vrijwilligster. Verder waren we te gast bij Wim van Laarhoven. Deze chef kok
gaf ons een tweetal recepten mee. Mannenkoor Nèj Hèjs trakteerde ons na het interview op een mini concertje.
Boeiend zijn de plannen van de Vrienden van Heijen, de nieuwe uitbaters van voormalig Café Plan B.
Van Carla Kerkhoff-Wijers kregen we een mooie foto van haar ouders, het diamanten bruidspaar Riek en Gert
Wijers, wonende in de Hoefstraat. Het bestuur roept ons op ideeën voor Heijen te bedenken en heeft voor de
beste ideeën een mooi geldbedrag over. De advertentie voor de vacature van Dorpsondersteuner treft u nu wel
aan. Natuurlijk ontbreken ook het prikbord en het verenigingsnieuws niet. Het Kerstnummer is compleet gemaakt
door de kerstwens, gemaakt door Marita Wit. De wens is de gehele redactie uit het hart gegrepen.
Wij wensen u als vanouds veel kijk- en leesplezier, maar natuurlijk ook Fijne Feestdagen toe.
De redactie.

Inhoud

21

5

WIM VAN LAARHOVEN

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

29

DE VRIENDEN
VAN HEIJEN

27

KOOR NÈJ HÈJS

33

RIET VAN DE LOUW

Verder in dit nummer: 4 column | 5-7 berichten van het bestuur | 13-15 verenigingsnieuws | 30-31
prikbord | 39 agenda en belangrijke telefoonnummers

Hèjs Nèjs
November 2019

3

Voorwoord en Inhoud

10 JAAR VERENIGING HÈJJE MOJJER
Op 5 februari 2010 is de vereniging statutair opgericht. Dat is reden voor een feestje!
Het bestuur wil geen receptie, maar juist Heijen laten profiteren van het jubileum! In
verband met het 10 jarig jubileum pakken we uit met...

HET BESTE IDEE VOOR HEIJEN!
Vereniging Hèjje Mojjer stelt € 4.500 beschikbaar voor de Heijense gemeenschap. De opzet is dat officiële verenigingen en organisaties uit Heijen, ook de school en het kerkbestuur, een goed idee
bedenken waarvoor ze een financiële bijdrage kunnen verdienen.
Belangrijk is vooral ook wat het voor de Heijense gemeenschap
kan betekenen.
Dit idee kunnen ze uitwerken en indienen bij vereniging Hèjje
Mojjer. Een onafhankelijke jury kiest uit de inzendingen de tien
beste maatschappelijke ideeën die zich gaan presenteren tijdens
de grote finale op zaterdag 28 maart in D’n Toomp. Alle 10 de
finalisten ontvangen in ieder geval € 200 voor hun idee.

De menselijke machine
Toen in de 19e eeuw de stoommachine het licht zag, was dat het begin van een omwenteling;
de industriële revolutie was begonnen. Er veranderde veel en de veranderingen gaan steeds
sneller. We maken wel wat mee in het huidige tijdsgewricht, zou je kunnen zeggen. Hadden we
in de middeleeuwen geleefd, dan was ons leven, behalve veel korter, ook veel saaier geweest. De
zorg voor de dagelijkse kost was waarschijnlijk de belangrijkste bezigheid. Als je dat vergelijkt
met wat er nu mogelijk is en wat er nog mogelijk gaat worden in onze maatschappij, is dat

Tijdens de finale moeten de tien overgebleven organisaties binnen
maximaal 2 minuten hun idee presenteren aan het grote aanwezige publiek. Dat mag in een eigen pakkende vorm, bv. filmpje,
presentatie, toneel, enz. Vervolgens mag het publiek m.b.v. stembriefjes de drie beste ideeën kiezen. Op deze wijze wordt de
resterende

€ 2500 verdeeld over de 10 inzendingen en zal er uiteindelijk een
winnaar uit komen met het hoogste bedrag.
De avond zelf zal worden ‘aangekleed’ met muziek, maar de verdere concrete invulling volgt nog in januari. Het belooft een leuke,
spannende en vooral gezellige avond te worden.
Inleveren idee:
voor 1 februari 2020 via mail hejjemojjer@heijen.info;
Uitslag over de finalisten:
uiterlijk 10 februari worden de 10 finalisten geïnformeerd;
Wie kunnen er inschrijven:
officiële verenigingen en organisaties uit Heijen;
Finale: 28 maart 2020 in D’n Toomp ;
Meer informatie: volgende Hèjs Nèjs en website heijen.info.
Dus, beste verenigingen en organisaties, denk maar eens
goed na. Wij zijn reuze benieuwd!!

een wereld van verschil, om het maar eens voorzichtig uit te drukken.

Het menselijke lichaam heeft zich ontwikkeld tot een zeer
geavanceerd mechanisme. Je stopt er eten en drinken in
en het lichaam haalt eruit wat het nodig heeft om te
kunnen bewegen, ademen, nadenken en ga maar door.
Het doet zijn best om foute stoffen af te breken (alcohol,
rook, drugs etc.). Zeer lovenswaardig, maar er komt
een moment dat het afbreken niet meer lukt en lichaam
en geest beginnen af te takelen en te disfunctioneren.
Erg zonde om zo’n prachtig mechanisme geweld aan
te doen. En de medicijnmannen kunnen niet elke
aantasting ongedaan maken. Ze krijgen het wel voor
elkaar om de levensverwachting steeds verder op te
krikken. We kunnen hen daarbij een beetje helpen
door er maar niet op los te leven en enige matigheid te
betrachten. En matigheid kan ook genoegen opleveren.
Vraag het maar aan de toneelvereniging uit Gennep, die
zich niet voor niets ‘Matigheid en Genoegen’ noemt.
Natuurlijk vaart niemand wel zonder geluk. Een beetje
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(veel) geluk wens ik u allen.
Als je om je heen kijkt, moet je helaas constateren dat
niet iedereen het beste voorheeft met onze maatschappij.
Alles moet wijken voor het ikke, de ander en het
gezag deugen niet, materialisme is belangrijker dan
medemenselijkheid. Bekijk het eens anders en sta eens
stil bij de gedachte, dat als ieder een positieve bijdrage
levert, er een maatschappij kan ontstaan waar het voor
iedereen goed toeven is. Perfect zal het wel nooit worden,
maar misschien wel goed! Een mooie gedachte, zo aan
het einde van het jaar. Een mooi slot van 2019 en een
prachtig 2020 wens ik u allen.

Henk Kerkhoff

Herinnering oproep:
De wethouders hebben laten weten een college-bezoek te willen brengen aan alle kernen (dorpen en wijken) in de Gemeente
Gennep. Datum en tijd volgen nog! Wij roepen alle Heijenaren alvast op om hierbij aanwezig te zijn. Deel uw zorgen en
geef uw mening m.b.t. de effecten van o. a. de uitbreiding van de haven en Arvato op ons dorp m.b.t. verkeersoverlast, (resp. 9000
motorvoertuigen per etmaal en 7.500 motorvoertuigen per etmaal), fijnstof en woongenot. We hebben nu de kans om samen een
duurzame en veilige oplossing te bedenken voor de komende 50 jaren. Ook van groot belang voor Heijen is de verbouwing van d’n
Toomp, Heggerank en gymzaal tot een multifunctionele accommodatie (MFA) en de oplossing m.b.t. de behoefte aan woningbouw.

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

VACATURE Heijen, 10-12-2019

Looking for
TALEN T

Vereniging Hèjje Mojjer zoekt een enthousiaste
Dorpsondersteuner voor 8 uur per week
voor het programma “Accent op ieders Talent”
De dorpsondersteuner gaat mensen met elkaar in contact brengen die iets voor elkaar willen en kunnen betekenen en brengt
zo vraag en aanbod uit het dorp samen. Hij/zij zet daarvoor een
talentenbank op en krijgt in de opstartfase ondersteuning van een
ervaren collega/professional. De dorpsondersteuner gaat uit van
wat wél kan, zet mensen in hun eigen kracht en wordt de verbindende schakel tussen (en werkt nauw samen met) inwoners,
diverse (zorg)professionals, hulpinstanties, vrijwilligersorganisaties
en ondernemers. Functie-eisen (zie ook ‘Procedure en taakomschrijving.. ‘ op www.heijen.info)
Wij zoeken een netwerkbouwer met:
• HBO werk- en denkniveau
• Goede communicatieve en contactuele vaardigheden
• Een enthousiaste, innovatieve, actieve, creatieve en flexibele
instelling
• Ervaring op gebied van zorg- en welzijn (is een pré)
• Respect voor ieders privacy

Uitgangspunten Dorpsondersteuner, onder andere:
• Onafhankelijke vertrouwenspersoon
• Laagdrempelige vraagbaak en wegwijzer
• Staat inwoners bij, uitgaande van eigen kracht
• Kan signaleren, inventariseren, verbinden en activeren
• Kan samenwerken met organisaties (o.a. Team Toegang, thuiszorg, gemeente)
• Werkt in opdracht van het dorp/de dorpsvereniging
• Wordt betaald uit budget van de gemeente; is niet in dienst van
gemeente
• Waarborgt de privacy
Voor meer informatie en/of aanmelden: Indien je belangstelling
hebt en meer informatie wilt over deze vacature, kun je contact opnemen met Pierre Hendriks, voorzitter vereniging Hèjje
Mojjer. Tel. 06-25362560 of 0485-513217.
Of via de mail: pierre.hendriks@gmail.com.
Sluitingsdatum aanmelding:
11 januari 2020

OLIEBOLLENACTIE EIND 2019
Beste Heijenaren,
De laatste jaren heeft de jeugdafdeling van V.V. Heijen samen met ‘t Heijs Hepke
op 31 december oliebollen verkocht. Zoals jullie weten gaan Ellen en Friso stoppen
met hun Eeterij ‘t Heijs Hepke. Wij willen de traditie van oliebollen verkopen en
bezorgen op oudjaarsdag graag voortzetten. Het zou heel fijn zijn als u door het
kopen van oliebollen mede deze traditie en actie in stand houdt. Nu we niet meer
bij ’t Heijs Hepke terecht kunnen zal het dit jaar iets anders gaan dan u van ons
gewend bent. De oliebollen worden gebakken door bakkerij Arts uit Ottersum. Op
31 december worden de oliebollen tussen 10.00 en 13.00 uur bij u bezorgd. In de
december-uitgave van Hèjs Nèjs is een formulier bijgevoegd, waarop u uw bestelling
kunt invullen. Deze formulieren worden opgehaald door de jeugd van V.V. Heijen op
maandagavond 23 december tussen 18.00 en 19.30 uur. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om Ellen en Friso hartelijk te danken voor de oliebollenactie van
de laatste jaren. Het was een feest om dit samen met jullie te doen. Tevens wensen
wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2020 toe.
Jeugdafdeling V.V. Heijen

DE VRIENDEN VAN
HEIJEN

Nu is Heijen aan zet!
Dit is de wens die de Vrienden van Heijen ons meegaven na afloop van het interview dat wij eind november met
hen hadden. De Vrienden van Heijen. Je moet de laatste maanden wel haast onder een steen geleefd hebben als je
niet weet dat er een vriendengroep is opgestaan om het voormalige café Plan B, eigendom van René van Velthoven,
nieuw leven in te blazen. De zaak is nog in opbouw, er moet nog veel geklust worden. We zitten voor de verandering

OPEL CORSA-E

MAAKT ELEKTRISCH RIJDEN BEREIKBAAR!

CORSA-E
LAUNCH EDITION
Standaard met o.a.
• 17” lichtmetalen velgen
• Multimediasysteem met
10” touchscreen
• ECO LED-koplampen
• 50 kWh lithium-ion batterij
• 330 km actieradius*
• 8 jaar garantie op de accu
Vanaf

€ 34.999
Opel Private Lease

€ 499/mnd

NU TE BESTELLEN, VOORJAAR 2020 RIJDEN
• 80% opgeladen in 30 minuten • 330 km bereik • 0-50 km/u in 2.8 seconden • 8% bijtelling

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00 www.autojetten.nl
Gemiddeld verbruik 17 kWh/100 km. CO2 00 gr/km. Actieradius 330 km (WLTP)*
*Voorlopige gegevens, volgens WLTP testmethode. EG typegoedkeuring en Certiﬁcate of Conformity zijn nog niet beschikbaar. Voorlopige cijfers kunnen afwijken van ofﬁciële typegoedkeuringsdata. Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden,
10.000 km per jaar. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl.

dus een keer aan een soort van ietwat stoffige behangtafel, maar wat maakt het uit. Het is trouwens bij elk interview
een verrassing wat voor tafel we nu weer aantreffen!

En wie is die vriendengroep dan wel?
Ze stellen zich voor: Jesper Wijers, 24 jaar, Bram Kusters, ook
24, Remon Manders 24. Deze drie vormen het bestuur van de
Stichting Vrienden van Heijen. Ook aanwezig Lars Kerkhoff (22).
Informeel hebben zij de taak op zich genomen om de randzaken,
lees: papierwerk en organisatie, op zich te nemen. De overige
Vrienden zijn Roy Hopmans, Robin Wijers, Tijn Wabeke, Jeremy
Willems, Kaylee Peeters, Rosa Otten, Maxime Hopmans, Dyan
Peters, Anissa Hendriks en Femke Scheffer.
De groep kent elkaar al vanaf de basisschool. Ze kennen elkaar
door en door en het vertrouwen in elkaar is groot.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om in Heijen
een café te beginnen?
“Woordvoerder” Jesper: “De groep kwam in het verleden altijd
al bij elkaar bij Plan B. Dat was niet alleen een fijne kroeg voor
de jeugd, maar natuurlijk ook voor heel Heijen! Elk weekend

kwamen we er wel. Toen we hoorden dan Plan B en Nick de Valk
gingen stoppen, zeiden we voor de grap tegen elkaar: “Misschien
moeten wij het dan maar gaan doen”. Maar dat was met een
pilsje op.” Aan de tap ontstaan meestal de beste ideeën, dus op
een keer kwamen ze bij elkaar (zonder bier) om het “er eens
serieus over te hebben.” Daarbij kwam dat René van Velthoven
op zoek was naar een nieuwe invulling van het café en hij was
dan ook aangenaam verrast toen de vriendengroep zich bij hem
meldde.

“Misschien moeten wij het dan maar
gaan doen. Maar dat was met een
pilsje op.”

Hèjs Nèjs
November 2019

9

De eerste vraag
was, hoe gaan wij
dit professioneel
aanpakken?
Een dorp zonder
kroeg kan natuurlijk
niet, dus werd er
besloten om een
vereniging op te richten,
Bram
genaamd De Vrienden Van
Heijen,
compleet
met
notarisaktes
en gemeentebemoeienis. Alle Vrienden
zetten zich geheel vrijwillig in. In een vereniging mag er geen
sprake zijn van winst, dus zo zeggen ze: “We laten ons uitbetalen
in dankbaarheid.” Ze hebben ook allemaal gewoon een baan of
studeren nog. Vaste lasten moeten uiteraard wel betaald worden.
Dus een biertje gaat over de bar voor een normale prijs.
René van Velthoven
Zoals hierboven al gezegd is René de grote stille kracht achter
deze onderneming. De kroeg heeft een facelift nodig en in
samenspraak met René en de Vrienden van Heijen hebben ze
besloten hoe het café eruit moet gaan zien. René heeft samen
met zijn vriendin Minetta de verbouwing op zich genomen en
de Vrienden helpen waar ze kunnen en zijn nu dus volop aan
het klussen. Met de hulp van René en Minetta zijn ze enorm blij.
Zij vormen de pijlers van dit hele gebeuren. “René is ook
een echte dorpsman,” zegt de groep. “Hij wil erg graag
dat er weer meer leven in het dorp komt, niet
alleen voor de jeugd, maar voor iedereen. De
15 groepsleden zijn “samen een duizendpoot
en we benutten elkaars kwaliteiten.”

Het is voor de vriendengroep van groot belang dat iedereen
zich welkom voelt bij De Vrienden van Heijen. Dat maakt de
leefbaarheid van het dorp groter. Het geheel wordt ook breder
getrokken. Jesper:“De gemeente Gennep, dat mag gezegd worden,
is erg blij met ons initiatief. De wethouder komt binnenkort, nog
vóór de opening hier kijken en hij wil dan ook graag met de
Vrienden in gesprek omtrent de huizentoestand in ons dorp.” Het
blijkt dat de vriendengroep, voor zover men niet meer in Heijen
woont, er wel van droomt ooit terug te kunnen keren. En zeg
nou zelf, dat is toch enorm belangrijk, willen we de leefbaarheid
op peil houden.

“We laten ons uitbetalen in
dankbaarheid.”
Wat zijn de plannen, heren?
Ze branden los. Op 1 januari 12.00 u gaat de kroeg open en
hopen ze op een grote opkomst. Er wordt een DJ ingevlogen en
de dansvloer mag gebruikt worden. En ook op Oudejaarsavond is
de kroeg al geopend vanaf 20.00 uur. De laatste uurtjes van 2019
kunnen er aangenaam worden doorgebracht! De samenwerking
met Bas en Maaike Snellen is optimaal. Als het nodig is helpen De
Vrienden bij Proeflokaal 1891 in de bediening, zoals nu al gebeurd
is bij de Zittingsavonden en andersom betekenen ze ook veel
voor De Vrienden van Heijen. Er liggen zelfs plannen
om samen de kermis op te pakken. Voor die
gelegenheid willen ze een tent neerzetten.
“Dat moet gewoon gevierd worden!”
Op carnavalsmaandag zijn ze sowieso
geopend. De normale openingstijden
zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Met
het hele dorp in 2020 op een groot
scherm EK voetbal kijken, of Formule 1!
Ze verheugen zich er nu al op.

De nieuwe stijl van de kroeg is industrieel:
Stoer, Stijl, Staal. Dat wij dat van de redactie
niet helemaal begrepen zorgde voor
hilariteit. “Die zinken golfplaten onder de bar
Maar zo zeggen ze, “We gaan dit avontuur
zijn toch verroest?” Nee, dat hoort zo. De bar
Remon
voorlopig voor één jaar aan. We hebben het
wordt aan de bovenkant ook nog helemaal in beton
vuurtje aangestoken en het is nu aan Heijen om het
gegoten en boven het poolbiljart hangen enorme, wat
brandend te houden. We hopen dat het dorp goed reageert, dat
wij maar noemen, “mijnlampen”. Het wordt hoe dan ook erg
is nu aan zet.” En nadrukkelijk: “Niet alleen de jeugd is welkom,
mooi. Ook niet onbelangrijk: een kroeg kan niet open zonder
maar ook de ouderen en heb je wat te vieren, ook daar doen we
dat er mensen de nodige horecadiploma’s hebben. Dus daar is
het café graag van het slot.”
de afgelopen maanden hard voor gestudeerd. Ook moj om te
vermelden is dat het logo en de flyer ontworpen zijn door de
Heijense Luuk Janssen.

De laatste uurtjes van 2019 kunnen
er aangenaam worden doorgebracht!

De bar in opbouw, let op de “verroeste” golfplaten onder de bar....

De Veldschuur
Jesper werkt bij Dichterbij en is als
zodanig bekend met de Veldschuur.
Jesper
Deze locatie ligt weggedoken
achter het kasteel van Heijen en biedt
dagbesteding aan enige cliënten van
Dichterbij met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Deze cliënten willen graag “meedoen” en op hun manier en
niveau zinvol zijn in de samenleving. Zij zullen samen met hun
begeleider hand- en spandiensten verrichten voor de kroeg.
Het is belangrijk dat zij een paar zinvol ingevulde uurtjes kunnen
doorbrengen, kopje koffie erbij! Hoe mooi is ook dat!

Werk in uitvoering

En hoe is de sfeer onderling?
Eensgezind: “De harmonie onder elkaar is beter dan ooit
tevoren….!” We twijfelen niet aan hun woorden en goede
bedoelingen.
En inderdaad, nu is Heijen aan zet. Als we willen dat Vrienden van
Heijen een kans van slagen heeft, dan ligt het aan ons. Dus… Rap
Noar de Tap aan de Hoofdstraat 39.
Tot slot
Wil je een afspraak maken voor een evenement, vergadering,
verjaardag, workshop of heb je een andere vraag: bel dan Jesper
Wijers. Zijn telefoonnummer is 06-55908880.
Mailen kan ook: devriendenvanheijen@gmail.com.
Vrijdag open vanaf 17.00 u, zaterdag om 16.00 u en zondag vanaf
14.00 uur. In de zomer kunnen er andere openingstijden gelden,
maar daar zullen ze ons van op de hoogte stellen. Ook als er
bijzondere feesten zijn waar het hele dorp naar toe kan, laten ze
het ons weten en dan zetten wij dat weer in het Hèjs Nèjs.
Wij wensen de Vrienden van Heijen
alle goeds en heel veel succes in 2020
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HEYEN

Wij wensen alle Heijenaren namens Hèjje Mojjer
hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2020!
Heijen zelf wensen we een fijne, veilige en gezonde toekomst!

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS

IMPRESSIE ZITTINGSAVONDEN 22 EN 23 NOVEMBER...

BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com
20-04-2010 10:25:18

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

De Hofkapel onder leiding van Gerald Jaspers, ta taaaa ta taaaa, ta taaaaaaa….! Dansgarde, schattige kleintjes met lampjes in de
vlechtjes en de rokjes… De grote meiden van de Dansgarde presenteerden de Lion King, het hele dierenrijk danste de zaal in… Exprinsen, zwierven van kroegie nor kroegie, maar alles zat potdicht! Entertainmentgroep, gunde Prins Lars een leuke vriendin: Heidi? Of
Helene Fischer? Met medewerking van Tompuss, onze Heijse dragqueen, in avondjurk en op naaldhakken…. Les Clochards, begonnen
een radiostation op frequentie 11.11! Efkes Tussendoor, Wilma Verhasselt en Carla van Zitteren, de mannen kregen er van langs!
Tonproater Freddy van der Elzen, in door moeders gebreide spencer was onhandig, ongelukkig en verliefd…. Zó zielig! Tonproater
Hans Keeris, alias Gerrit Zalm promoveerde na het ministerschap naar een eigen viskraam in Oude Tonge… Goed Gevuld, Friso
Cornelissen en Ruud Roelofs, in nonnenkleding. Vooral Friso was, getuige zijn enorme boezem, goed gevuld. Ze werden bijgestaan
door pastoor Tijn Hermsen, die wanhopig werd van zijn nonnen. Heije Uut Volle Borst, afsluitende uitsmijter met zang van Manon
Lambregts en Marita Wit. Kortom, onvergetelijke avonden in Proeflokaal 1891!

Verenigingsnieuws

SG
ServiceVonkGroep

UITSLAG LOTERIJ DONATEURSACTIE FANFARE EMM

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren
over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke
acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons
op voor meer informatie en de scherpe prijzen!
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Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren
over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen.
Hierbij kunt u denken aan:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

In de maand september zijn wij met onze donateurskaarten aan de deur geweest. We zijn blij dat we ook dit jaar weer een
groot aantal kaarten aan u konden verkopen. Zoals altijd is er met de donateurskaarten ook wat te winnen.
Deze keer hadden we het iets anders aangepakt. Iedere bezoeker van het concert van het fanfareorkest op 5 oktober of het
concert van de slagwerkgroep op 25 oktober had tegen inlevering van de donateurskaart recht op een gratis kopje koffie. De
ingeleverde kaarten werden verzameld en daar werden vervolgens vier winnaars uit getrokken. De gelukkigen zijn:
Fam. van Mil, Esdoornstraat ( Heijse Vlègel)
Fam. Lambregts, Kasteelstraat (Heijse Vlègel)
Fam. Liebrand, Hoefstraat (bon ‘t Heijs Hepke)
Fam. Willems, Hommersumseweg (bon ‘t Heijs Hepke)
Van harte gefeliciteerd allemaal!
‘t Heijs Hepke en Rob Takken: bedankt voor het ter beschikking stellen van de prijzen.

1E TEAM VOETBAL EXTRA
V.V. HEIJEN KAMPIOEN!

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl

De mannen hebben het weer voor elkaar.
Niet voor het eerst greep het 1e team
van Voetbal Extra van V.V. Heijen het
kampioenschap. Dankzij een 8-2 overwinning
op Gemert G1 werden de ontbrekende
punten voor de titel in de 1e klasse A
binnengehaald. Proficiat aan de spelers en
de begeleiding van het kampioensteam.

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.
Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het
verzorgen van de loonadministratie in de meest ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening.
Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand
nemen.

Verf

Behang

Raamdecoratie

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.

NIEUWJAARSCONCERT DIE ORIGINAL
MAASTALER
Zondag 5 januari 2020 verzorgt muziekkapel Die Original
Maastaler een Nieuwjaarsconcert in Gemeenschapshuis
D’n Toomp te Heijen. Er staan weer veel nieuwe Egerländeren Böhmische muzieknummers op het programma. De
muzikanten kijken er al naar uit en hopen velen van u te
begroeten op deze dag om er samen een gezellige middag
van te maken.
Aanvang van het concert is 12.00 uur. De entree is gratis.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gordijnen

Shutters

Glas

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

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl
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Wij, Friso, Ellen, Jesse en Semme willen jullie heel erg bedanken voor de superfijne tijd die
we in “ons” Heijen gehad hebben.Twaalf jaar hebben we hier met heel veel plezier gewerkt
en gewoond. Heel veel mooie dingen gedaan en meegemaakt, die we nooit meer zullen
vergeten. Onze jongens zijn hier opgegroeid en zelf zijn we hier ook wat jaartjes ouder
geworden. Maar ook aan mooie en fijne dingen komt soms een eind.
Na lang denken hebben we afgelopen zomer voor ons zelf besloten dat het tijd is voor iets
anders. Een ander leventje met ons gezin, meer tijd voor elkaar. Dat betekent dan ook dat
we niet alleen het Heijs Hepke gaan verkopen, maar ook dat we Heijen gaan verlaten.

ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in
de Europese markt. Samen met haar medewerkers en
dealers zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’:
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!
www.forfarmers.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

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

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
Bent u in de buurt , kom dan even
binnen en proef de echte dorpssfeer
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Openingstijden:
21.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
13.00 – 21.00 uur
zondag
art
Oktober t/m ma
21.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
15.00 – 21.00 uur
zondag
n
lote
ges
maandag

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

Aangezien we hier heel veel vrienden en kennissen hebben opgedaan, konden we het niet
over ons hart verkrijgen om heel ver weg te gaan. Onze volgende stop wordt Afferden.
Daar kopen we het huis van onze (schoon)ouders om daar nog vele jaren met heel veel
plezier te kunnen wonen.
Dat betekent niet dat we met al onze activiteiten in Heijen zullen stoppen, de jongens blijven hier voetballen en Jesse blijft bij fanfare EMM. Ook tijdens de carnaval en de voorbereidingen ervan, zullen jullie ons zeker blijven zien. Het voordeel is zelfs, dat we zelf veel meer
mee kunnen doen en feesten. We hebben er nu al zin in ;-) Dus zo gemakkelijk komen jullie
nog niet van ons af….
De verkoop is erg snel gegaan en Ping en Dina zijn er klaar voor om samen met hun 2
kinderen naar Heijen te komen. We hebben er veel tijd en energie in gestoken om ze goed
op weg te helpen, zodat we hier met een goed gevoel weg kunnen gaan. Maar zeker ook
voor Ping en Dina, het is oprecht een heel lief stel. Ze vinden het nog wel erg spannend. We
hopen daarom dat Heijen hen de kans en de tijd geeft om zich hier te settelen en het Heijs
Hepke voort te zetten. We hebben ze ook verteld wat een fijn dorp Heijen is met lieve en
leuke mensen, dus dat moet helemaal goed komen. In de volgende editie van het Hèjs Nèjs
kunnen jullie nader met hen kennismaken.
Ooit hebben we in het Hèjs Nèjs gestaan met de woorden “we gaan hier nooit meer weg”.
Dat hebben we niet waar kunnen maken, maar we zullen jullie allemaal nooit vergeten en
zeker nog gaan zien. Misschien uit het oog, maar zeker niet uit ons hart.
Nogmaals bedankt allemaal voor de mooie tijd en we hopen elkaar zeker nog tegen te
komen!!

Lieve groetjes, Friso en Ellen
Jesse en Semme
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Lieve mensen uit Heijen,

NO

Afscheid van het Heijs Hepke...
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Van het kerkbestuur: kerk-allerlei
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: uit een gesprek dat het bestuur had met onze administrator, deken E. Smeets uit Venray, bleek dat de procedure om een nieuwe pastoor te benoemen
in onze parochie op meer problemen stuit dan was voorzien.
Hoe een en ander zich ontwikkelt kunnen we op het moment van dit schrijven nog niet zeggen.
Misschien blijft pastoor Geudens langer dan gepland, maar ook dit is nog niet zeker. Voor alle betrokkenen is dit een even vervelende als ongewenste situatie. Zodra er meer bekend is laten wij u
dit weten via de media. Overigens laat pastoor Geudens zich naar onze mening als vervanger van
pastoor Reijnen van zijn beste kant zien. Wij zijn zeer tevreden!
- Positief nieuws: de kans is groot dat op het moment van verschijnen van deze editie van het
Hèjs Nèjs de werkzaamheden aan het torenuurwerk zijn voltooid!
- Kerstnachtdienst
Ook dit jaar zal de Kerstnachtdienst weer worden voorgegaan door pastoor Paquay. De dienst
begint om 22.00 uur en zal worden opgeluisterd door het Gezinskoor.
- Eerste Kerstdag
Op eerste kerstdag is er om 9.30 uur een H. Mis met pastoor Geudens. Deze wordt opgeluisterd
door het Gregoriaans koor.
- Tweede Kerstdag
In tegenstelling tot wat in het Hèjs Nèjs van november is vermeld is er op Tweede Kerstdag GEEN
gebedsdienst (zie het vieringenoverzicht en actuele informatie op de website).

Kerkberichten:
zie Viagennep, en
via www.heijen.info
Wijziging in informatie:
www.heijen.info

Kerst en

vieringen

2019

Zondag 22 december 15.00 uur
Kerstconcert in de kerk
m.m.v. diverse Heijense
muziekgezelschappen
Dinsdag 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis, FamilieEucharistieviering met het kinderkoor
Dinsdag 24 december 22.00 uur
Nachtmis met het Gezinskoor
Woensdag 25 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gregoriaans Koor
Zondag 29 december 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
-----------------------------------------Zondag 05 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gregoriaans koor
Zondag 12 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 19 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 26 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gezinskoor

Met vriendelijke groet,
Het kerkbestuur

Actie Kerkbalans 2020
Doet u ook weer mee aan de actie Kerkbalans? Voor iedereen is de kerk op een andere manier
van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de
samenleving. De Actie Kerkbalans loopt van 18 januari tot en met 1 februari. Bij voorbaat hartelijk
dank voor uw deelname. Het kerkbestuur

Welkom bij het kerstconcert op zondag 22 december
Vanaf 15.00 uur spelen en zingen in de kerk: de jeugdblazers en de
fanfare Eendracht Maakt Macht, Koor Nèj Hèjs, het Gregoriaans koor
en het Gezinskoor. Ook kunt u luisteren naar een mooi verhaal. Na
afloop staat drinken met iets lekkers voor u klaar, dus u kunt ook
gezellig even napraten. De entree is gratis, een bijdrage is welkom.
Tot ziens op 22 december!

In memoriam: Jos van Lin
Jos werd geboren in Heijen op 18 oktober 1967 als eerste kind van Wim en Mientje van Lin. Het gezin
Van Lin werd later nog uitgebreid met twee dochters, Marjo en Petra. Al op jonge leeftijd kreeg Jos
een heupziekte waardoor hij geruime tijd met een beugel moest lopen. Jos ging na de lagere school
naar de LTS. Aanvankelijk leek metselen wel iets voor hem, maar uiteindelijk gaf toch zijn passie voor
vrachtwagens de doorslag: Jos werd chauffeur bij Noy transport. Jos bleef ook in dit beroep wel “Jos”:
Iemand met wie je terdege rekening moest houden en iemand die vaak zijn eigen weg ging. Hij trok
zich daarbij niet altijd iets aan van de raad van mensen om hem heen. Dat waren mensen die toch
echt het beste met hem voor hadden. Mede door deze eigenschap ontstonden er problemen bij het
transportbedrijf en moest hij zelfs zijn huis in Cuijk verkopen. Uiteindelijk vond Jos toch weer een eigen “stekkie” en wel in Boxmeer.
Hij kreeg werk bij Janssen Pers. Het was een mooie tijd. Men kende Jos en liet hem in zijn waarde. Maandagmiddag 28 oktober 2019
was Jos bij Mientje aan het grasmaaien. Hij kwam binnen en het was snel duidelijk dat er iets niet goed ging. Jos overleed, na een
reanimatiepoging door Marjo, geheel onverwachts bij zijn moeder thuis. Jos van Lin: een markante man die je niet snel over het hoofd
zag, en dat in meerdere opzichten. Wij hopen dat hij zijn rust heeft gevonden. Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

TERUGBLIK PRESENTATIE WERKGROEP HISTORISCH HEIJEN
Er was lang naartoe gewerkt, er was veel materiaal in de vorm van foto’s, oude rekeningen
etc. verkregen, de techniek was getest, er was geoefend en proefgedraaid en toen werd
het zondagmorgen 10 november. Die ochtend stroomde D’n Toomp vol met heel veel
belangstellenden, die zeker niet werden teleurgesteld. De aanwezigen werden door de
leden van de werkgroep, bijgestaan door Sjaak Gisbers, Peter Verhoeven en André de Bruin,
meegenomen in 100 jaar geschiedenis over bedrijvigheid in Heijen. Het centrale thema
was: ‘Verdwenen winkels en dienstverlenende bedrijven in Heijen’. Voor velen een feest van
herkenning. Op de site heijen.info kunt u de presentatie nog eens, of in het geval u er op 10 november niet bij was voor het eerst,
bekijken. Op het moment van dit schrijven staat de presentatie er al grotendeels op. Enkele beschrijvende teksten worden nog
toegevoegd, alsmede aanduidingen bij foto’s. Hoe verder? De werkgroep gaat verder met het veiligstellen van de Heijense geschiedenis
in de vorm van foto- en ander materiaal. En…… mocht u uw zolder opruimen en daarbij foto’s etc. over Heijen tegenkomen: denk
dan aan ons. Neem gerust even contact op met een van de leden van de werkgroep. Gooi niets weg, dat kan altijd nog!
Werkgroep Historisch Heijen

Kerstmis

Met Kerstmis maken wij ruimte
Voor alles wat er in ons leeft
Aan zachtheid en tederheid.
Voor het flakkerend kaarsje
Van ons geloof, dat het
Opnieuw mag branden.
Dat het ons mag verbinden
Met het kind van de Kerstnacht.
Het kerkbestuur wenst u Zalig Kerstfeest
En alle goeds voor het nieuwe jaar!

Hèjs Nèjs
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Moniek en Wim

Levensmiddelen tot aan uw deur!

ONS GELUK
Tijdens de kerstdagen
1ste kerstdag
Kerstbrunch, van 11.00 uur t/m 15.00 uur.
2 uur genieten voor € 14,95 p.p, kinderen tot
12 jaar € 1.00 per levensjaar

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Joop Leenders
van Leenders Levensmiddelen.
Ik kom met mijn winkelwagen in Heijen.
Wilt u graag dat ik met de winkelwagen
bij u langskom, bel dan tel. 06-22741165
of mail naar info@leenderslevensmiddelen.nl

Kerstdinner , van 17.00 uur t/m 22.00 uur.
4 gangen voor € 24,95 p.p, kinderen tot 12 jaar
€ 1,50 per levensjaar

2de Kerstdag
Kerstdinnerkerstdag
, van 17.00 uur t/m 22.00 uur.

4 gangen voor € 24,95 p.p, kinderen tot 12 jaar
€ 1,50 per levensjaar

Leenders
Levensmiddelen

Koks zijn soms eigenwijze knuppels!
Ho, dit is geen uitspraak van ons, maar van een chef kok in hoogsteigen persoon! Aan de Heesweg woont hij, Wim

Ons geluk heijen, Hoeve de schaaf
Brem 11 heijen.
06-53313142 of 06-30895140

van Laarhoven, 38 jaar jong. Samen met Moniek, zijn vrouw en de drie kinderen Romy, Owen en Line.
Voor het decembernummer zoeken wij altijd naar aan Kerstmis
gerelateerde onderwerpen, soms zijn die religieus of soms
maatschappelijk. Deze keer hebben we ons gewend tot Wim. Met
Kerstmis is ook lekker eten belangrijk, vandaar deze keer Wim.
Wim gaf ook aan dat hij best een paar lekkere receptjes voor het
kerstdiner met ons wilde delen. Dus onderaan vind je eenvoudige
maar smaakvolle recepten voor een voorgerecht en een nagerecht.
Doe er je voordeel mee, zouden we zeggen!

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud
vloeren en traprenovatie
Ottersumseweg 55, Gennep | T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Verder was het ook nog zo, dat Wim al een tijdje op onze interviewlijst
stond bij “bijzondere beroepen”. Chef kok vinden wij wel een heel
bijzonder beroep. Twee vliegen in één klap dus.

Wie is Wim?
Wim werd geboren in Boxtel, maar verhuisde al jong naar Zevenaar,
hij heeft broers die 10 en 11 jaar ouder zijn dan hij. Hij ging naar
de middelbare school in Arnhem en daarna de Hotelschool in
Apeldoorn. Op de Hotelschool leer je alles over gastvrijheid en
bediening, maar Wim was op een of andere manier toch getriggerd
door het koksvak. Al op 16-jarige leeftijd had hij een bijbaantje in
de horeca en mocht daar een dagje in de keuken staan. De chef
kok zag wat in de jonge knaap en nodigde hem en zijn moeder uit
voor een gesprek. Hij zei: “ik merk aan jou dat je graag de keuken in
wil, maar dan krijg je wel een heel ander leven!” Wim ziet nu in dat
de man helemaal gelijk had, maar dat weerhield hem er niet van na
de Hotelschool de koksopleiding te gaan doen. Die duurt vier jaar
en elk jaar loop je stage bij een ander leerbedrijf. Na de opleiding
werkte hij bij verschillende restaurants in de buurt. Hij woonde
inmiddels in Gennep. Wim somt op: “Ik was zelfstandig werkend kok
bij Jachtslot de Mookerhei en De Hamert in Wellerlooi. Ook bij het
sterrenrestaurant Gravin van Buren in Buren heb ik een jaar gewerkt.
Dat was erg zwaar en vele uren werken, maar ik heb daar wel heel
veel geleerd! Daarna werkte ik bij Het Veerhuis in Oeffelt en daar
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De beloofde recepten
En dan nu de recepten voor een voorgerecht en een nagerecht
voor het kerstdiner. Wim maakte zelf de foto’s van de gerechten.

Voorgerecht:
Oosterse
schaaldierencocktail
Voor ongeveer 4 personen

Owen, Line en Romy

heb ik Moniek leren kennen. Zij werkte er in de bediening. In 2009
zijn we in Heijen komen wonen en in 2010 zijn we getrouwd. Ik
heb daarna 7 jaar bij LUX in Nijmegen gewerkt als chef kok. Daar
begeleidde ik ook leerlingen.”

En wat doe je nu?
Wim: “Ik ben nu ZZP’er en bepaal zelf de uren waarop ik werk, dus
werk ik niet meer tijdens de feestdagen en zie ik mijn kinderen en
Moniek regelmatiger. Ik werk twee dagen per week in Rotterdam,
jawel! Het restaurant heet Lantaarnvenster en ligt op de Kop van
Zuid. Het was de bedoeling dat ik daar drie maanden zou werken,
inmiddels is dat al een jaar. Ik ben interim chef kok en verzorg de
organisatie van alles wat er achter de schermen moet gebeuren, ik los
eigenlijk alle problemen op die een bedrijf ervaart met het draaien
van een professionele keuken. Die organisatie, dat is echt mijn ding.
Ik doe de inkoop van de ingrediënten, stel de menukaart samen, doe
de personeelsplanning en zorg ervoor dat de keukenbrigade goed op
elkaar inspeelt. Ik besteed eigenlijk nog maar 30% van mijn tijd aan
koken, de rest van de tijd gaat in de organisatie zitten.
Ook werk ik weer twee dagen per week bij LUX, waar ik ook als
interim chef kok werkzaam ben en soms verzorg ik de catering bij
evenementen of bruiloften, maar dat moet wel altijd een speciale
klus zijn, ik ben geen cateraar. Het is hard werken, zweet op de rug! ”
Het lijkt erop dat als wij een restaurant binnenstappen en aanschuiven
om lekker te eten, de chef kok en zijn brigade al een heel leven achter
zich hebben! Het is een stressvolle baan en daar komt nog bij dat chef
koks ware perfectionisten zijn en zoals Wim zelf zegt: “Koks zijn soms
eigenwijze knuppels!”

Wat is je favoriete keuken, Wim?
Dat blijkt de Franse keuken te zijn, maar ook de Italiaanse keuken heeft
Wim inmiddels aardig onder de knie. Hij houdt ervan om combinaties
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te maken. Wim: “Ik vind het ook leuk met nieuwe trends mee te gaan,
zoals vegetarisch koken. Streekgerechten maken vind ik ook leuk om
te doen, of barbecuegerechten maken in de kamado BBQ.”

Wim: “Ik vind het ook leuk met
nieuwe trends mee te gaan, zoals
vegetarisch koken.”
Heb je wel eens voor beroemdheden gekookt?
Ja, best wel, zo blijkt. Wim noemt een heleboel namen: Jack van
Gelder, Dries van Agt, Hans Kraaij junior, Frank Boeijen en, dat zal
de Feyenoord aanhangers in Heijen jaloers maken, ook voor de hele
Feyenoordselectie. Kijk, dat zijn de krenten in de pap!

Waar ben je trots op?
Wim weet het meteen: “Dat ik nog steeds in de keuken sta! Ik ben blij
dat ik doorgezet heb en nog met koken bezig ben. De meesten van
mijn klasgenoten van destijds werken niet meer als kok.”

Tot slot
Het gaat goed met de zaken voor Wim. Hij heeft zijn chef koksleven
goed op orde. Heeft tijd voor zijn gezin, de maandag is zijn
thuiswerkdag. Dan is hij bij de kinderen en heeft hij tijd de administratie
bij te houden. Het stel geeft aan graag uit eten te gaan. Het zal eens
niet! Het grappige is dat wanneer hij en Moniek uit eten gaan, er altijd
wat mis gaat. Of het duurt veel te lang voordat de bestelling wordt
opgenomen, of voordat het diner wordt geserveerd. Het is of de
duvel er mee speelt. Ze kunnen er wel om lachen….

150 gram rivierkreeft
150 gram Hollandse garnalen,
1 eetlepel crème fraiche
2 eetlepels mayonaise
1 granny smith appel in fijne blokjes
De hoeveelheid van een doperwt aan wasabi
(dit mag meer maar pas op: erg sterk!)
Zout en peper
Garnering:
Komkommer lint van een halve komkommer
Tomaat kaviaar ( soort, hele kleine tomaatjes)
Mooie sla blaadjes
1 theelepel sesam
Eventueel echte kaviaar
Bereiding:
Meng de mayonaise, crème fraiche en de wasabi
met elkaar in een mengkom
Voeg de Hollandse garnalen, rivierkreeft en granny
smith aan toe en meng alles goed door.
Maak op smaak met zout en peper.
Verdeel de massa over 4 mooie glazen met een
ruime opening.
Garneer af met de sesam, komkommer, tomaat
kaviaar en de sla blaadjes

mmm
!
r
e
k
Lek
Hèjs Nèjs
November 2019

23

Nagerecht:
Roodfruit-speculaas tiramisu
Voor ongeveer 4 personen:
250 milliliter slagroom
50 gram witte basterdsuiker
250 gram mascarpone
1 zakje vanillesuiker
16 speculaasjes (verkruimeld)
1 kop sterke koffie (afgekoeld)
250 gram diepvriesbosvruchten (ontdooid)
Bereiding:
Klop de slagroom met de helft van de basterdsuiker stijf en zet in de koelkast.
Klop de mascarpone met de rest van de suiker en de vanillesuiker los. Spatel de
slagroom erdoor.
Verdeel een laagje van 1/3 van de speculaaskruimels over 4 glazen en besprenkel met
een beetje koffie.
Verdeel daarover een laagje mascarponeroom en daarover een laagje bosvruchten.
Herhaal dit en eindig met een laagje bosvruchten. Zet de glazen circa 2 uur in de
koelkast om op te stijven.
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Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?
Wij nemen nog patiënten aan!

Wij kunnen u bieden:
- Tandarts
- Implanteren
- Mondhygienist
- Tandprotheticus
- Tandtechniek

Prothese reparaties klaar
terwijl u wacht.
Weekend en ‘s avonds
06 46774514.

Europaplein 2 6591 AV Gennep Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl www.deenenmondzorg.nl

Bedankt Wim! We kunnen nu onszelf culinair verwennen deze kerst! Toch handig, zo’n man
die koken kan….
Wij wensen Wim en zijn gezin en natuurlijk heel Heijen een fijne smakelijke Kerst toe.

16e Kaarsjesavond Gennep
zaterdag 21 december 2019
De dagen worden al weer zichtbaar korter en dat betekent dat zaterdag 21e december met rasse schreden nadert.
Op die kortste dag van het jaar is er op de Markt in hartje Gennep om half acht in de avond voor de 16e keer de
Kaarsjesavond, een sfeervolle Samenzang bij Kaarslicht is. Het feeërieke kaarslicht en de Samenzang zorgen zo kort
voor Kerstmis al jaren voor een moment van bezinning en een voelbaar ingetogen sfeer. Het evenement is inmiddels
in Gennep een traditie en al vele jaren een passende afsluiting van het jaar.
De organisatie is heel blij dat dit keer de Harmonie Sint Caecilia uit Ottersum en Ven Zelderheide en het koor Suuk
7 de samenzang zullen begeleiden en ondersteunen. De verwachting is dat er door 800-1000 aanwezigen bekende
kerstliederen gezongen gaan worden.Traditioneel is ook een korte kerstboodschap van de burgemeester van Gennep.
Aangezien met de Kaarsjesavond ook het “Jaar van de Ontmoeting” wordt afgesloten zal de voorzitter van die organisatie kort het woord voeren. Tijdens dit Jaar van de Ontmoeting was er veel aandacht voor de circa 1000 nieuwkomers in Gennep en daarom hecht de organisatie van de Kaarsjesavond er veel waarde aan dat ook iemand van
hen zal vertellen hoe zij dit zelf hebben ervaren. Vast ritueel is dat de elektrische verlichting wordt uitgeschakeld en
de Markt dan alleen sfeervol verlicht zal zijn door een paar duizend kaarsen: achter de ramen rond de Markt, op het
plein en in de handen van de bezoekers. Zoals in alle voorgaande jaren zijn de kaarsen en het programmaboekje gratis.

Schilderij op de voorgrond: het koor
geschilderd door Liesbet Willems-Kranz.

BRIENE TUINAANLEG

Unieke plek voor
natuur, recreatie
en herinnering

tuinaanleg | tuin onderhoud |
bestratingen | grondwerken |

schuttingen | tuinhuizen | kapschuren
| graszoden | kunstgras

Het leven
vieren.

En stilstaan bij de herinnering.

www.facebook.com/brienetuinaanleg
0614450178
Gennep

• Uitvaart regelen en verzorgen
• Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
• Kleinschalig crematorium bij
Buitenplaats Zevenhutten Cuijk
Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com.
Locaties Gennep - Boxmeer - Cuijk
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.

Zingen én een goede stemming bij a-capella mannenkoor Nèj Hèjs
Het kerstnummer van het Hèjs Nèjs beste mensen, moet van ons, de redactie, altijd iets bijzonders hebben. Verbinding
met Heijen, verbinding met elkaar. Het is soms zoeken naar een goede invulling, maar deze keer was het niet zo
moeilijk. Mannenkoor Nèj Hèjs, vijf jaar geleden ontstaan en al die tijd geleid door de muzikale duizendpoot Steven
Gerrits, stond al een tijdje op onze interviewlijst. Omdat het koor deze maand ook diverse kerstconcerten opluistert
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gingen we onlangs op een zonnige zondagmorgen naar hun repetitie.

Nèj Hèjs
Voor de foto waren ze er allemaal, maar helaas moest Henk
Lietmeijer daarna afhaken wegens andere verplichtingen. Met wie
zaten we om de kantinetafel? Laurens Franken, Sjaak Gisbers, Piet
Franzmann, Frans Elemans, Theo van Hoof, Gerrit Willems en Steven
natuurlijk. De kantinetafel staat in de kantine van de voormalige
champignonkwekerij van Piet, maar deze kantine doet nog prima
dienst voor verenigingen die er hun repetities kunnen houden.
Denk alleen al aan de Heijse Revue. Nèj Hèjs repeteert hier iedere
zondagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur. Ook de koffie uit Piets
geavanceerde koffiemachine is lekker, dus wat wil je nog meer.

Ze zingen a-capella, dus zonder begeleiding van instrumenten. Niet
alleen kerstliedjes natuurlijk, maar ook veel vlotte nummers, zoals
Dream, Ragtime-Medley. Ze hebben al veel concerten gegeven.
Bijvoorbeeld bij Zij-Actief, Zonnebloemjubileum, KBO kerstviering
en bij die Original Maastaler. Ze ondersteunen ook buiten Heijen
groepen en verenigingen: oudjaar in de kerk van Gennep, concerten
in Well en Stevensbeek. In Well traden bij de Grote Waaij diverse
koren op en Nèj Hèjs vulde de pauzes tussen de optredens op. Ze
willen ook graag een keer gaan zingen bij onze voormalige pastoor,
Harrie Reijnen, in Nuland. Moj toch!

Keyboard
Hoe is het koor ontstaan?
Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één
groot avontuur!
Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag. Kijk voor het laatste
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

Bron: Consumentenbond juni 2019
Leef Vrij

Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

Omdat er tijdens de Maasklanken-periode door enkele mannen
al vaker met veel plezier barbershop was gezongen, ontstond het
idee om samen verder te gaan. Toen Piet vanuit de Kerstconcertcommissie een verzoek in die richting kreeg was de bal rond: na
aanvulling met enkele anderen, waaronder Steven, kon deze laatste
het groepje klaarstomen voor het Kerstconcert 2014. Dit jaar dus
voor de zesde keer.

Om de juiste begintoon aan te kunnen geven beschikt het koor wel
over een keyboard. Dit instrument hebben ze overgenomen van het
koor uit Stevensbeek, dat ook onder leiding van Steven staat. Na
enig onderhandelen werd overeengekomen dat ze het instrument
gratis kregen maar dat ze dan wel hun kerstconcert moesten komen
opluisteren. Deal!
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Op het feest van Frans’ schoonzus.

Stemming
Want, zet een groepje mannen bij elkaar en de grappen vliegen over en
weer. Ze geven aan dat ze veel plezier hebben met elkaar. Er wordt veel
gelachen op de zondagmorgen. Maar er wordt ook serieus gerepeteerd.
Zingen bevrijdt! Piet:“Jullie moeten wel opschrijven dat we veel makkelijker
en beter zijn gaan zingen. Dit is zeker de verdienste van Steven. Dat zorgt
ook voor het plezier in zingen. Het niveau is zeker hoger geworden.” Aan
de kleur van de T-shirts kun je trouwens zien welke stem ze (ongeveer)
zingen. Bijvoorbeeld: de bassen dragen gele T-shirts.

Toekomstplannen?
“Dit koor bij elkaar houden!” De gemiddelde leeftijd, als je Steven even
niet meetelt, stijgt en ligt nu rond de 70. Hartstikke jong natuurlijk!

Toetje
Na afloop van het interview kregen we een miniconcertje. Ze zongen
alvast een kerstliedje voor ons en ook de eerder genoemde, bij het koor
populaire, Ragtime Medley. Applaus voor de heren!

Tijdens het kerstconcert op zondag 22 december 15.00
u in de parochiekerk kunnen we weer genieten van hun
enthousiaste optreden.

De 1 april grap
Hilarisch is het verhaal van de 1 april grap, bedacht door Gerrit. Het
voert te ver om de voorgeschiedenis hiervan te vermelden, maar
het kwam erop neer dat Gerrit zijn koorvrienden wijs maakte dat
hij in november een optreden had geregeld in de Kathedraal van
Roermond, als de pas geïnstalleerde bisschop Harrie Smeets daar
de H.Mis zou lezen. Die app verstuurde hij op 1 april, maar niemand
was wakker. Pas aan het eind van de dag ontstond er enige twijfel bij
Theo en Laurens. Klopte dit wel? Toen ook nog een van de koorleden
aangaf zijn vakantie te willen aanpassen vond Gerrit dat de grap wel
lang genoeg geduurd had en vroeg of de heren wel wisten wat voor
dag het was. Ze konden de grap waarderen, maar de teleurstelling
was groot. Gerrit voelde mee en schreef uit eigen beweging een brief
aan de bisschop met dit verhaal en met het verzoek of ze tóch een
keertje zouden mogen zingen. Om een lang verhaal kort te maken: op
21 juni 2020, 10.30 u zingt Nèj Hèjs tijdens de H.Mis in de kathedraal
van Roermond. Ze kunnen niet wachten tot het zover is! Het idee is
zelfs al geopperd om een bus te huren om die dag het vervoer van
en naar Roermond te verzorgen voor het koor en belangstellenden.
We houden je op de hoogte van de plannen! Maar erg leuk voor het
koor. Zo zie je maar waar een 1 april grap toe kan leiden.

Internationaal
Als je denkt; dit koor treedt alleen regionaal op, dan zit je goed fout.
Het koor geniet ook internationale bekendheid. Het begon met een
optreden bij de 60ste verjaardag van een schoonzus van Heidi Elemans
in Goch. Daar was iemand op het feest die hen gelijk contracteerde
voor een optreden op de huwelijksdag van zijn dochter in Emmerich.
In Kleve traden ze samen met Cheers op tijdens de kerstmarkt in
2016. Dit was een enorm succes.Theo: “We worden door de Duitsers
al bij de voornaam genoemd!” Grote hilariteit aan tafel.

Theo: “We worden door de Duitsers
al bij de voornaam genoemd!” Grote
hilariteit aan tafel.

Frank Weerepas benoemd tot
“Man van het jaar”.
Het openingsbal van de gezamenlijke carnavalsverenigingen vond dit
jaar plaats bij C.V. De Wortelpin. Tijdens dit geslaagde en drukbezochte
bal is Frank Weerepas benoemd tot “man van het jaar”. Frank is vanaf
2005 op meerdere fronten actief binnen de Heijense carnavalsvereniging.
Een opsomming, waaruit blijkt date deze rasechte carnavalsvierder de
onderscheiding heeft verdiend, luidt als volgt: actief lid van meerdere
commissies, samensteller en opmaker van de carnavalsgids en overig
drukwerk, bestuurslid en sinds kort voorzitter van de vereniging. Daarnaast
is hij als huidig lid van de Raad van Elf al meerdere keren adjudant geweest.
Tijdens de huldiging, waar
ook zijn vrouw Ingrid bij
werd betrokken, is aan
Frank Weerepas een spiegel
met toepasselijke inscriptie
overhandigd. Het is voor C.V.
De Wortelpin een genoegen
om Frank voor zijn jarenlange
inzet op deze manier te
onderscheiden. De club hoopt
nog geruime tijd van zijn
diensten gebruik te kunnen
maken.

Welkom in Heijen!
Goed nieuws uit de Heikampseweg. Daar werd Zoë geboren. Zoë is de lieve dochter van Ramon en
Elke Pluk-Roersch. Zoë heeft al een grote broer, die heet Milan.
Wat zo leuk is om te melden is het volgende: mama Elke had Zoë al vóór haar geboorte aangemeld
voor de babyfotoshoot. Het resultaat hiervan zie je in de editie van januari 2020.
Namens de redactie van harte gefeliciteerd!
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Trots op…. Riet van de Louw-van Kuppeveld
Misschien herinner je je nog het verhaal van Riet van de Louw, waarin ze uiting gaf aan haar trots op haar man Frans

Heijen

Hoogveld 1 I Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

van Kuppeveld, die veel betekend heeft voor de gemeente Mook, waar hij 40 jaar heeft gewerkt. Frans is 6 jaar geleden
overleden. We hebben destijds een artikel geschreven over ‘Trots op…’ met daarin ook het verhaal van Riet.

We hoorden toen dat Riet bij de gemeente Heumen werkt en
daar de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand vervult. We
dachten: “Dat is een mooi onderwerp voor ons kerstnummer”. Het
leek ons wel romantisch, je ziet alleen maar blije mensen tegenover
je. We benaderden Riet met de vraag of ze door ons geïnterviewd
wilde worden en gelukkig zei ze ja. Want al pratende bleek toch dat
het niet allemaal halleluja en romantiek is bij de trouwerijen en dat
ze nog veel meer in haar mars heeft, want Riet bleek ook een fervent
vrijwilligster te zijn. Ook dat past in de kersttijd waarin we ons met
elkaar verbonden voelen. Het was weer een prachtig gesprek.

Wie is Riet van de Louw….
Riet werd 65 jaar geleden geboren in Nijmegen, ze heeft twee broers
en drie zussen. Ze woonden in de wijk Hatert. “Een arbeidersgezin,”
zo typeert Riet haar familie. “We hadden het niet breed, maar dan
leer je wel dat je met weinig tevreden kunt zijn.” Vader en moeder
stimuleerden hun kinderen te studeren. “Meisjes moesten voor
zichzelf kunnen zorgen en moesten dus moeite doen.” Riet wist al
jong wat ze wilde worden: “Juf!” Na de lagere school ging ze naar
de eerste Mavo van Nijmegen, de Mammoetwet had zijn intrede
gedaan. En waar ze (ook) trots op is, is dat ze na drie maanden al
door mocht stromen naar de Havo. “Ik was waarschijnlijk de eerste

in Nederland die deze stap gemaakt heeft,” zegt Riet glimlachend.
Het was even aanpoten, maar zonder te blijven zitten haalde
ambitieuze Riet haar Havodiploma. Daarna naar de Pedagogische
Academie, zoals de PABO destijds heette.Twintig jaar was ze toen ze
hiervoor in 1974 afstudeerde. Ze kon terecht als leerkracht op een
van de basisscholen van Hatert. Daarna ging het snel, ze trouwde en
kreeg twee zonen (Martijn en Remco) en stopte na 5 jaar met het
onderwijs. De combinatie van een fulltime baan met vaak avondwerk,
haar gezin en haar perfectionistische instelling leek haar onmogelijk.
Omdat ze ook administratief werk leuk vond, deed ze daarvoor
cursussen en kwam na enige omzwervingen als secretaresse bij de
gemeente Mook terecht. Ze was inmiddels gescheiden en had de
zorg voor haar twee jongens. Bij de gemeente Mook leerde ze Frans
van Kuppeveld kennen, met wie ze later een relatie kreeg.

Gennep – Heumen
Riet werkte ook een poosje bij de Afdeling Burgerzaken van de
gemeente Gennep. Daar maakte men haar erop attent dat er een
vergelijkbare functie beschikbaar was bij de gemeente Heumen,
die een hoger salaris zou opleveren. Riet solliciteerde en werd
aangenomen.
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Riet in de functie van trouwambtenaar

Daar komen we dan eindelijk bij de Trouwambtenaar!
Want wat doet een ambtenaar van de burgerlijke
stand, Riet?
Dat blijkt enorm divers te zijn. Natuurlijk voltrekt een ambtenaar van
de burgerlijke stand huwelijken. Zo ook Riet, ze sluit voornamelijk de
gratis huwelijken op de dinsdagmorgen. De gratis ceremonies vinden
plaats in een spreekkamer waar maar een paar mensen bij mogen zijn.
Ook al zijn dit korte ceremonies en in een klein gezelschap, ze zijn
net zo officieel als een groot huwelijk in de trouwzaal. Riet probeert
er toch elke keer weer een kleine persoonlijke gebeurtenis van te
maken.
Soms zijn er bijzondere situaties, zoals mensen die ‘even het papiertje’
komen halen en in hun dagelijkse (werk)kloffie komen. Of personen
van hetzelfde geslacht, die op latere leeftijd alsnog de belangrijke stap
durven zetten.
Voor de meeste mensen is trouwen een mooie, feestelijke gebeurtenis.
Maar niet altijd….. Want soms ligt iemand op sterven en wil dan
toch nog trouwen, vooral om de partner goed verzorgd achter
te laten. Voorwaarde is wel dat de zieke nog duidelijk het jawoord
moet kunnen geven of in ieder geval een hoofdknik of handgebaar
moet kunnen maken, dat is wettelijk voorgeschreven. Riet heeft
het meegemaakt dat dit niet lukte en tot haar verdriet heeft ze het
huwelijk niet door kunnen laten gaan.
Daarnaast hoort ook het opmaken van geboorte-, geregistreerd
partnerschap- overlijdens- en scheidingsaktes tot Riets takenpakket.
Een secuur werk! Daar mogen geen fouten in staan.
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Bij het opmaken van akten moet de ambtenaar van de burgerlijke
stand rekening houden met de nationaliteit van de mensen. Als ze uit
een ander land komen, kan het zijn dat de wet van dat land toegepast
moet worden. Dat kan zowel bij een geboorte het geval zijn als bij
een huwelijk.
Riet vertelt: “Levenloos geboren kindjes kwamen voorheen niet op
de persoonsgegevens van de ouders te staan. Dit is sinds februari
van dit jaar wel mogelijk en zelfs met terugwerkende kracht tot wel
40 of 50 jaar geleden. Er ontstond een run op de burgerlijke stand
van ouders die hun levenloos geboren kindje wilde laten registreren.
Dit leverde emotionele
verhalen op, omdat er
vroeger niet over gepraat
mocht worden. Maar hoe
fijn is het voor de mensen,
dat het bestaan van deze
kinderen eindelijk erkend
wordt. Ook bijzonder is dat
Nederland heel tolerant
is. Zo kunnen stellen van
gelijk geslacht toch samen
kinderen hebben. En je
kunt je als man of vrouw
laten registreren, ook al
ben je niet “omgebouwd”.
Dat je dan samen een kind
kunt krijgen is ook geen
probleem”.

Beeldhouwwerk van Riet

Riet heeft haar werkzaamheden prachtig omschreven en we
kregen het verhaal mee naar huis. Dat vonden wij zo mooi dat we
www.heijen.info hebben ingeschakeld om dit document op
te nemen. Dus wil je eens weten wat een ambtenaar van de
burgerlijke stand allemaal op zijn of haar bordje krijgt, kijk dan eens
op de website.
Wat Riet nog graag kwijt wil is dat haar zoon Remco ook bij de
gemeente Heumen werkt en haar volgend jaar, als zij met pensioen
gaat, hopelijk op mag volgen. Heel bijzonder!

Vrijwilligerster Riet
Toen Riet in Heijen aan de Boommarterstraat kwam wonen,
een paar maanden na het overlijden van Frans, begon ze een
nieuw leven. Ze meldde zich aan bij de Zonnebloem, nadat ze
in het Hèjs Nèjs daarover een artikel had gelezen. Ze helpt bij
activiteiten mensen met een lichamelijke beperking, om isolement
te voorkomen. Ze heeft een bezoekadres, zit in het bestuur en
denkt mee over beleid. Ook de jaarlijkse lunch in d’n Toomp wordt
mede door haar georganiseerd.
Toen Riet in Heijen aan de Boommarterstraat kwam wonen,
een paar maanden na het overlijden van Frans, begon ze een
nieuw leven. Ze meldde zich aan bij de Zonnebloem, nadat ze
in het Hèjs Nèjs daarover een artikel had gelezen. Ze helpt bij
activiteiten mensen met een lichamelijke beperking, om isolement
te voorkomen. Ze heeft een bezoekadres, zit in het bestuur en
denkt mee over beleid. Ook de jaarlijkse lunch in d’n Toomp wordt
mede door haar georganiseerd.

Beeldhouwen
In haar schaarse vrije tijd doet Riet aan beeldhouwen.
We bewonderen de vele beeldjes die ze uit speksteen
getoverd heeft. Onze fotograaf maakte er een paar mooie
foto’s van.
Riet is een fijne vrouw... Bescheiden, loyaal en ten volle
bereid de medemens te helpen. Dat wordt nog wat als ze
met pensioen is! Vrolijk kerstfeest, Riet!

Kerstwens 2019
webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwaliteit van dé online producent van Nederland en België.
Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu

De klok staat al een tijdje stil in Heijen
Zal dat een voorbode zijn geweest?
Na bezinning tijd voor vernieuwing
Een seintje van onze Heilige Geest?
2019 leek in het teken te staan van afscheid
Veel vertrouwde personen gingen of gaan ons dorp verlaten
Op naar een nieuw begin en een andere tijd
Waarvan er velen in ons hart zaten
Hoe jammer en verdrietig ook, wat hielden we ze graag vast
Maar soms voelt ook `het niet kunnen loslaten` als een zware last
De bomen doen het ons in de herfst al voor
Ieder jaar weer opnieuw laten zij hun bladeren gaan
Zo volgen zij hetzelfde spoor
En is dit nodig om sterker in het leven te staan.
Vaar verder op mooie herinneringen
Omarm wat nog komen gaat
Nieuwe mensen staan te popelen om te beginnen
Zorg dat men een ieder in zijn waarde laat
Koester alle kleine, mooie dingen
Wees een beetje lief voor elkaar
Blijf luid en vrolijk zingen
Dan wordt het vast weer een onvergetelijk nieuw jaar
Veel liefs, De Redactie:
Angeline - Erica - Hans - Jan - Marita - Marjo Ricky - Sjannie - Stella - Suzanne - Ricky

Agenda en belangrijke telefoonnummers
Agenda

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief
van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’.
Het wordt in Heijen dankzij onze
adverteerders gratis verspreid.
Abonnementen voor personen,
instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via
onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatie-bron voor alle bewoners en
bedrijven van Heijen. Het wordt
gratis huis-aan-huis verspreid.

AED SPORTPARK “DE HEIKAMP” HEIJEN
Onlangs is de AED op het sportpark vervangen. De AED is vanaf 1 april 2019 opgenomen in het landelijk
netwerk van hartslagnu.nl
17 Leden van V.V. Heijen en L.T.C. De Heikamp hebben in april een cursus reanimatie en AED gevolgd. Deze
is verzorgd door Ocean Ambulancezorg Limburg-Noord B.V..
Alle getrainde personen zijn nu geregistreerd als burgerhulpverlener en kunnen worden opgeroepen door
hartslagnu.nl of via 112 in het geval er een calamiteit is in Heijen. Met de aanvulling van beide sportverenigingen
zijn er nu circa 60 burgerhulpverleners actief in de Gemeente Gennep.
Dit is een heel mooi resultaat . We zijn echter nog op zoek naar meer burgerhulpverleners!
Wil je ook burgerhulpverlener worden. Hier doe je het voor...
6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe
groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig
om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten
de eerste hulp op.
Jouw taak als burgerhulpverlener:
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand
gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgerhulpverleners die het dichtst bij het slachtoffer zijn automatisch
een alarmoproep. Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en je start
de reanimatie alvast op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED. Je reanimeert net zo lang totdat
de ambulance is aangekomen en professionals het werk van je overnemen.
Ben je enthousiast geworden dan kun je jezelf via onderstaande contact personen aanmelden. Je hoeft
hiervoor geen lid te zijn van de voetbal- of tennisvereniging.
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Wel wordt je verzocht je na afloop van de cursus te registeren bij
hartslagnu.nl, zodat je ook oproepbaar bent in geval van een calamiteit.
Bij een minimaal aantal aanmeldingen van 8 personen wordt in overleg met de gemeente Gennep een nieuwe
cursusavond georganiseerd. Deze cursus zal gehouden worden in februari of maart 2020 en vindt plaats in de
kantine van de voetbalvereniging of tennisvereniging.
Mocht je vragen hebben alvorens je jezelf aanmeldt, dan kun je ook terecht bij onderstaande personen:
Lars Kerkhoff		06-37404238		lars09@home.nl
Roland van Bree		
06-46110810		
rolandvanbree@icloud.com
Richard Keuninx		06-10038887		richardmelaniekeuninx@hetnet.nl

Mensen buiten Heijen kunnen
een abonnement aanvragen,
bij voorkeur per e-mail:
h.boekholt@hetnet.nl kosten per
jaar: € 25,- exclusief verzendkosten;
inclusief verzending in Nederland
€ 65,-.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.
Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar
hejjemojjer@heijen.info of bel naar
06 3989 7697
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen de
site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Angeline van Tankeren
Marita Wit
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
jan.teerling@heijen.info
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Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Woensdag 18 december
19.30 uur Clubhuis V.V. Heijen
Zij-Aktief - Kerstviering

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

0900 - 8844

Donderdag 19 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kerstviering

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:
Anthony van Baal:

Zondag 22 december
15.00 uur Parochiekerk
Diverse verenigingen - Kerstconcert
Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Clubhuis
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie
Zondag 5 januari 2020
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert
Donderdag 9 januari 2019
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 10 januari 2020
19.30 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - JeugdPrinsenbal
Zaterdag 11 januari 2020
20.30 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - Prinsenbal
Zondag 12 januari 2020
11.30 uur D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius-Kampioenschap kruisboogvlak
Vrijdag 17, 24 en 31 januari 2020
Vrijdag 21 februari 2020
Vrijdag 13 maart 2020
19.30 uur D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - Onderlinge schietwedstrijden
Zaterdag 18 januari 2020
Zondag 19 januari 2020
D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - BKB wedstrijd Kruisboogvlak
Zondag 26 januari 2020
11.11 uur Proeflokaal 1891
C.V. de Wortelpin - Prinsenreceptie

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
www.rovermedia.nl

Zondag 2 februari 2020
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1- GFC’33 1

Druk:
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

Dinsdag 4 februari 2020
20.00 uur D’n Toomp
Diverse verenigingen - Verenigingsoverleg

Oplage:
950 stuks
Verschijning:
10 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65 RABO 0101803974

Vrijdag 7 februari 2020
18.30 uur D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - Dorpencompetitie kruisboog
Donderdag 6 februari 2020
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zaterdag 8 februari 2020
Zondag 9 februari 2020
D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - Nederlandse
Kruisboogwedstrijd vlak
Zondag 16 februari 2020
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Meterik 1
Zaterdag 22 februari 2020
Zondag 23 februari 2020
Maandag 24 februari 2020
Dinsdag 25 februari 2020
C.V. De Wortelpin - Carnaval

Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van teksten
etc. tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.
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Dinsdag 17 december
20.00 uur D’n Toomp
Popkoor Cheers - Kerstinloop

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

Foto’s en teksten worden zoveel
mogelijk met toestemming van
betrokkenen gepubliceerd.

De volgende Hejs Nejs
verschijnt op
21 januari 2020.

Belangrijke telefoonnummers

Meer info over Heijen:

Naast de informatie in Hèjs Nèjs kunt u voor meer
nieuws over ons mooie dorp terecht op de site:

www.heijen.info

maikel.brouwers@politie.nl
anthony.van.baal@politie.nl

Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:		
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

Apotheek:
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		

0485 - 545500

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep

0485 - 231810

Gemeentehuis:
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
Gennep zorgloket		
www.gennep.nl

0485 - 494141
0485 - 494141

Bibliotheek op School
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Storingen:
Gas en elektriciteit		
Water (WML)		

0800 - 9009
0800 - 0233040

Milieuklachten:
Milieuklachtentelefoon		

043 - 3617070

Dierenambulance:		
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Proteion Thuiszorg		
088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding		
088 - 850 00 00
SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:		024-3550222
Dierentehuis De Mere:		024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:		
088-8113550

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?...
... Welkom bij Teun Arts.

Lekker zitten?...
... Welkom bij Teun Arts.

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

