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INTRODUCTIE

De cover staat aan het begin van het nieuwe schooljaar in het teken van de jeugdige
Heijenaren. Een fraaie actiefoto van de leden van de Stichting Jeugdraad getuigt
daarvan. Zie ook het interview verderop in ons blad.
De (Heijense afdeling van) de Zonnebloem is in het zonnetje gezet, en terecht. In
het interview leest u meer over de werkzaamheden van de afdeling Heijen. De
aanstaande hobbybeurs en het interview met Liesbet Willems hebben hier ook
mee van doen. Berna Pubben komt aan het woord, nadat eerder in Hèjs Nèjs al het
interview door haar leerlingen was opgenomen.
In Hèjje –natuurlijk- mojjer een interessante kijk op kruudwis. Overigens ook in andere zin een bekende naam in het Heijense: ooit een florerende toneelvereniging en
ook pater Theo Terpstra werd hierdoor geïnspireerd in zijn gedicht ‘Mien vaoder’.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

KBO Vereniging
voor Senioren........

Dakpanconstructie
Het is alweer een kleine 6000 jaar geleden
dat het wiel (toen nog
een houten schijf) is
uitgevonden. Dat was
vooral erg handig voor
het verplaatsen van zware voorwerpen. Een ander bijzonder handig voorwerp is ongetwijfeld de dakpan. Ik
denk dat de dakpan wel op de lijst van de tien belangrijkste ontdekkingen, ontsproten aan het menselijke brein, mag. Ga maar na: de kwetsbare mens heeft
bescherming nodig tegen weer en wind, tegen aanvallen van roofdieren en ander gespuis. Deze laatste gevaren hebben wel wat aan betekenis ingeboet, maar het
lijkt of er tegenwoordig steeds meer zware regen- en
onweersbuien boven ons hoofd hangen.
De Romeinen bakten er al vrolijk op los: zij beheersten
de techniek van het pannenbakken tot in de finesses.
Gedwongen door geldgebrek koos het gewone volk uit
nood voor weke dakbedekkingen als stro en riet. Al-

De commissie educatie KBO organiseert op woensdag
12 oktober a.s. een grote informatiemarkt voor 55 +ers
in Bergen in recreatiecentrum Den Asseldonk.
Het motto van de beurs is:
IK WIL NOG ZOVEEL, MAAR HOE...?
Op deze beurs kunnen ouderen kennismaken met allerlei aspecten van technische en andere ontwikkelingen
die kunnen bijdragen aan gezondheid en welzijn van de
ouderen, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Daarnaast komen de thema’s veiligheid,
mobiliteit, bewegen en vrije tijd aan de orde.
Er zullen ook presentaties zijn over internetbankieren
en digitale fotobewerking.
Bovendien zullen er muzikale intermezzo’s zijn.
Er zal ook een info-stand zijn over de regio taxi en
openbaar vervoer.
De toegang voor deze beurs is gratis.

leen kerken, kastelen en dergelijke werden voorzien
van leien of pannen. Maar na de grote stadsbranden
was stro en riet vaak niet meer toegestaan en moest
er gekozen worden voor een dakpanconstructie. Een

Beste mensen van onze K.B.O.

mooi woord met een dubbele betekenis. Behalve ke-

Nu de zomer langzaam ten einde loopt, gaan we weer

ramische of betonnen pannen op een constructie van

naar onze gezellige kienmiddagen toe.Vanaf oktober zal er

hout en isolatie, betekent het ook: de nieuwe organisa-

weer (iedere eerste woensdag van de maand) een kien-

tie al invoeren, maar de oude nog laten bestaan.

middag in Zaal Schuttershof georganiseerd worden.

Als je dit laatste op Heijen betrekt, is de eerste gedach-

Tijdens 13 rondes speelt u voor prijzenpaketten met ver-

te die in mij opkomt: maak een start met een nieuw

schillende levensmiddelen.

dorpsplein aan de Hoofdstraat, maar laat het bestaan-

De kienkaarten kosten € 2,- per kaart en u kunt alle

de aan de Nieuwwijkstraat nog even in stand. Volbou-

rondes meespelen. De eerstkomende kienmiddag is op

wen kan altijd nog. Want open ruimten in een dorp of

woensdag 5 oktober aanstaande. U bent van harte wel-

stad zijn immers erg belangrijk. Een plein geeft lucht,

kom vanaf 13.30 uur in Zaal Schuttershof, aanvang 14.00

geeft een ruimtelijk gevoel en er vinden allerhande ac-

uur. De kienmiddag duurt tot ongeveer 16.30 uur.

tiviteiten plaats. Toen ik dit schreef moest het overleg
met de gemeente nog plaatsvinden. Ben benieuwd hoe

Verder wensen wij jullie hele gezellige kienmiddagen.

de meningen hierover zich ontwikkelen. Wordt onge-

Annie de Rijck: 0485 513193

twijfeld vervolgd.

Mientje van Lin.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS
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Concert: Stunden, die man nie vergisst.
Dat is de naam voor een uniek concert dat op 23

van dit alles is een programma opgesteld met veel afwis-

oktober a.s. plaats vindt tussen gemengde zang-

seling. Beide verenigingen zijn vanaf die tijd bezig om alles

vereniging

in te studeren.

De

Maasklanken

en

muziekkapel

Die

Original Maastaler.
Nieuwsgierig geworden?
De gemengde zangverening bestaat al meer dan 50 jaar en

Kom dan op zondag 23 oktober naar Gemeenschapshuis

telt ongeveer 25 leden. Die Original Maastaler viert vol-

D’n Toomp. Om 14.00 uur begint het concert. Voor de en-

gend jaar haar 40 jarig jubileum en heeft 23 leden. Hoog tijd

treeprijs hoeft u het niet te laten want die is gratis.

dus dachten dirigenten Steven Gerrits en Peter Roesgen
om de uitdaging aan te gaan en een nog nooit eerder ver-

Bestuur, leden en dirigenten gemengde zangvereniging De

toond concert op touw te zetten. Een commissie werd

Maasklanken en muziekkapel Die Original Maastaler.

gevormd, vergaderingen belegd, ideeën op tafel gegooid en

Stichting Vrienden van Norbertus...
organiseert een Kienmiddag op 20 oktober a.s.
Plaats: ‘t Trefpunt, Kerkstraat in Milsbeek.
Aanvang 14.00 uur.
Er zijn mooie prijzen te winnen.De hoofdprijs is € 100,-- contant. KBO leden zijn van harte welkom op deze middag.
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Zondag 2 oktober... Dag van de ouderen...

Collecte KWF

Door Synthese zal er op deze dag een gezellige middag georganiseerd worden.

De in de eerste week van septem-

Op het programma staat een muzikale bingo.

ber gehouden collecte voor het KWF

De aanwezige ouderen mogen deze middag een wenskaart invullen voor hulp bij een heeft in Heijen het mooie bedrag van
kleine klus in en om het huis.

€ 1.402,51 opgebracht. Gulle gevers
en collectanten: bedankt!

Plaats : ‘t Hökske, Prinses Margrietstraat 22 in Gennep.
Aanvang: 13.30 uur tot 17.00 uur.

Bep van Mill.

Toegang gratis.

Hobbybeurs Zonnebloem
Op zondag 16 oktober 2011 van 11.00-

diverse demo’s tijdens de beurs. Het is

noodzakelijk. Graag even bellen of mailen

16.00 organiseert de Zonnebloem de

zowel voor volwassenen als voor kinde-

naar Gerda Franken,

hobby-creatief-beurs in d’n Toomp in

ren mogelijk één of meerdere van de

email: gmf59@home.nl tel.nr: 514418.

Heijen. Op deze 2-jaarlijkse beurs zijn

volgende workshops te volgen:

de creatieve bezigheden van een 25 tal

• sieraden maken

Natuurlijk is er ook een kopje koffie of

hobbyisten én de handwerkstukken van

• mozaïek met halve knikkers

thee met door de Zonnebloemvrijwilli-

de Welfare-groep te zien en te koop. Er

• jam maken

gers zelfgemaakt gebak en andere ver-

zijn o.a. stands met: glas in lood, bloem-

• amigurumi haken

snaperingen te koop.

stukken, encaustic art, amigurumi, schilde-

• 3D-kaarten maken

De opbrengst van deze hobby-creatief-

rijen, zeepkettingen, stoommachines, jam

De kosten voor een workshop zijn per

beurs is voor de Zonnebloem. Hiermee

en nog veel meer.

workshop verschillend.Van te voren aan-

worden activiteiten georganiseerd voor

Nieuw dit jaar zijn de workshops en

melden hiervoor is gewenst maar niet

hun gasten.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

7

Fonds maatschappelijke betrokkenheid
Zoals wellicht bekend heeft de vereni-

vele positieve reacties van de lezers in het

mensen en verenigingen enthousiast en

ging “Hejje Mojjer” in 2010 een bedrag

afgelopen jaar willen we u dit antwoord

worden er talloze bijdragen aangeleverd.

van € 2.000 toegekend gekregen uit het

van de redactie niet onthouden.

Mede dankzij de bijdrage uit het Fonds

Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid

De redactie van Hejs Nejs heeft als volgt

hebben we financieel de ruimte ge-

van de Rabobank.

gereageerd richting de bank: “In de loop

vonden om maandelijks een dikkere en

Het bedrag is bestemd voor Hèjs Nèjs,

van 2010 hebben we als redactie van

meer kleurrijke uitgave samen te stel-

want met het dorpsblad hadden we ons

Hèjs Nèjs een voorzichtige start gemaakt

len waarin de vele reacties en bijdragen

ingeschreven voor het Fonds.

met de uitgave van een blad, dat we in

opgenomen kunnen worden en kan het

Onlangs heeft de Rabobank verzocht

principe gratis willen verstrekken aan de

blad nog altijd gratis blijven voor het dorp

om aan te geven hoe we de bijdrage

inwoners. Reeds binnen enkele maanden

Heijen.

hebben besteed en of we onze doelstel-

is Hèjs Nèjs uitgegroeid tot een blad dat

In deze zin danken we de Rabobank nog-

lingen hebben bereikt.

geen enkele Heijenaar wil missen en dat

maals voor de ontvangen bijdrage uit het

Aangezien het antwoord van de redactie

ook buiten het dorp driftig wordt gelezen.

Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid.”

op dit verzoek mede is gebaseerd op de

Van meet af aan zijn de reacties van de

Redactie Hèjs Nèjs

Ex-Prinsen fietsen door Brabant
Op de laatste zondag van augustus vond, zoals gebruikelijk, de
fietstocht van de ex-prinsen van “De Wortelpin” plaats. Twee
vragen staan op deze zondag centraal: zijn de weergoden ons
gunstig gezind en welke richting fietsen we op. De sportieve
tour wordt traditioneel afgesloten met een barbecue bij clubhuis Schuttershof. Dit gedeelte van de dag roept al lang geen
vragen meer op. Vraag 1 moest vorig jaar negatief beantwoord
worden en ook voor de tocht van 2011 zag het er niet geweldig uit. Vraag 2 is een soort meerkeuzevraag: passeren we de

Gelukkig kun je er veel meer dan een appel plukken en een

landsgrens of steken we de Maas over?

tuin bezichtigen.

Na aankomst bij Schuttershof kunnen we de vragen definitief
beantwoorden. Het antwoord op de eerste vraag luidt: gunstig

De Maasbrug bij Gennep was de kuitenbijter in de route, maar

gezind. Eén plensbui probeerde de tocht te verstoren, maar we

de organisatie had daar prima op ingespeeld door de tweede

hadden geluk en waren vlakbij een prima schuilplek,niet zijnde een

stop bij de Mouter te plannen.

horecagelegenheid. Het antwoord op vraag 2 luidt: we zijn de

De reeds genoemde barbecue vormde in de avond een gezel-

Maas overgestoken. Na nog even de Peijassen uit Afferden te

lige afsluiting van deze geslaagde prinsendag.

hebben geschampt, kwamen we via de veerpont achtereenvol-

De bijgevoegde foto geeft een impressie van deze dag, waarop

gens terecht bij de Knoepers (Sambeek); de Geitenbok (Box-

trouwens ook onze nieuwste aanwinsten, Prins Henk II met zijn

meer), de Verkeskop (Beugen) en de Leemknejers in Oeffelt.

prinses aanwezig waren.

Tussendoor was het op de fraaie locatie van Knoeper John
Hendriks en ex-Wortelpin Anja Kessels prima toeven.

Met dank aan de ex-prinsen Gerard I en Gerrit III.

ENQUÊTERESULTATEN
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Enquêteresultaten
Na een jaar Hèjs Nèjs wilde de redactie graag weten van de dorpsbewoners wat zij van ons dorpsblad
vinden. Wat gaat er goed, wat kan er verbeterd worden en leven er nog goede ideeën?
In totaal zijn er 34 reacties bij ons binnengekomen. Hieronder worden kort de resultaten weergegeven.
1.	Vindt u een dorpsblad als Hèjs Nèjs
belangrijk?

4.	Over wie zou u graag een interview
in Hèjs Nèjs zien?

door te vragen verslagjes te schrijven
van bijzondere gebeurtenissen en door

Hier was iedereen het over eens; een

Ook hier zijn heel veel ideeën gegeven,

het plaatsen van een oproep voor een

volmondig ja!

hoewel ook veel mensen aangeven dat

jeugdredactielid. Ook zijn er contacten

Een greep uit de reacties:

ze het aan de redactie overlaten omdat

gelegd met De Heggerank. Helaas blijft

-	Je bent veel meer betrokken bij het

iedereen een interessant verhaal kan

de bijdrage van de jeugd tot nu toe zeer

hebben.

beperkt.

5. Hebt u nog andere tips?

Verschillende mensen geven aan dat het

Veel mensen wensen ons als redactie

blad te luxe is. De eerste uitgaven en de

veel succes en vinden dat we vooral zo

Kerstuitgave zijn gedrukt op dikker papier,

door moeten gaan. Echter er worden

de rest is op dunner papier gedrukt. Overi-

wel kritische noten geplaatst bij de gratis

gens is de kwaliteit papier die we nu gebrui-

verspreiding; enkele opmerkingen had-

ken net zo duur als nog dunner papier.

den betrekking op een bijdrage speciaal

We willen graag een dorpsblad voor ie-

voor Hèjs Nèjs, een jaarlijkse collecte en

dereen in ons dorp om juist de onderlin-

goedkoper papier zodat het langer gratis

ge cohesie te versterken, daarom is er in

verstrekt kan blijven worden.

overleg met de vereniging Hèjje Mojjer

wel en wee in Heijen.
-	Het bevordert de leefbaarheid van
ons dorp, meer cohesie.
-	Te veel om op te noemen maar ik
vind het een kei goed blad.
-	Omdat je op de hoogte blijft van het
reilen en zeilen in het dorp.
-	Zeker wel! Een eigen blad in het dorp
is iets waar je trots op moet zijn.
- Het een prachtig blad is.
2.	Voldoet Hèjs Nèjs aan uw verwachtingen?

besloten om het huis-aan-huis gratis te

Iedereen was wel positief al waren er
een paar kritische opmerkingen; omdat

6. Zou u Hèjs Nèjs per jaargang ingebonden willen hebben?

verspreiden om zo iedereen de kans te
geven zich Heijenaar te voelen. Natuurlijk

het maar één keer per maand uitkomt

Vijf mensen gaven aan dat ze daar wel be-

zijn wij heel erg blij als mensen daar een

kan er geen actueel nieuws in en iemand

hoefte aan hadden, de meerderheid niet.

vrijwillige bijdrage voor willen geven, zo-

vond de papiersoort te duur.

dat wij iets extra’s kunnen doen!
Noot van de redactie

Iedereen heel erg bedankt voor zijn of

u

Wij zijn erg blij met al deze resultaten en

haar reactie en schroom niet om con-

graag meer willen lezen in Hejs Nejs?

willen de ideeën zeker gebruiken om het

tact op te nemen met de redactie als u

Hier zijn heel veel onderwerpen ge-

blad nog mooier te maken. Graag willen

een leuk onderwerp weet of als u een

noemd, de onderwerpen die het vaakst

we wel een aantal zaken verduidelijken.

tekst aan wil leveren. Wij zijn daar erg blij

naar voren kwamen waren: jeugd inclu-

Wij hebben als redactie reeds diverse

mee!

sief basisschool, activiteiten in het dorp,

keren getracht om de jeugd van Heijen

natuur, wandel- en fietspaden.

te betrekken bij Hèjs Nèjs onder andere

3.	Over welke onderwerpen zou

PRIKBORD
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Nog een halve dag en dan ben ik oud-juf
Het is dinsdag 5 juli als wij een afspraak hebben met juf Berna Pubben, vijf dagen na haar grandioze afscheid als
leerkracht van de Heggerank en een halve dag verwijderd van haar laatste schooldag. Ze is nog helemaal beduusd
van het afscheid dat de kinderen en haar collega’s haar hebben bezorgd.
Berna vertelt: “na een heerlijk ontbijt op school, werd ik mee naar buiten getroond. Daar stond een kar met paard
en een geluidswagen klaar en ik werd in de kar gehesen. Er volgde een triomftocht door Heijen, alle kinderen liepen mee. Overal hingen de vlaggen uit. Het was best een lange rit, zelfs het paard had er moeite mee en ook de
kleutertjes. Na de rondrit werd er een staatsiefoto gemaakt voor de Gelderlander.
Alle kinderen kwamen per klas naar de receptie in de speelzaal. Ze zongen liedjes en boden klappers aan met
werkjes die door de kinderen thuis gemaakt waren. In de pauze kwam de ijscokar van Heldro om alle kinderen
van een lekker ijsje te voorzien. Dat vonden de kinderen erg leuk. Na de pauze volgde de musical geschreven door
Bernadet Niesten. De hele school deed mee. Het publiek bestond uit mijn familie en oud-leerkrachten en mijzelf
natuurlijk. Daar heb ik toch zo van genoten. Het thema was Vierdaagse, wat je daar allemaal over kunt verzinnen!
De jeugd fanfareleden maakten muziek.Twee leerlingen hielden een samenspraak over mijn “ondeugden” helemaal
in plat Heijens. Daar hebben ze nog flink op moeten oefenen! ’s Middags was er nog een receptie voor de ouders
en ’s avonds had ik mijn familie, collega’s en oud-collega’s uitgenodigd voor een barbecue. Als geschenk kreeg
ik een prachtig schilderij dat mijn oud-collega Liesbet had gemaakt en een zilveren ketting met het logo van de
Heggerank. Het was een geweldig gebeuren dat je in een roes beleeft. Achteraf komen de momenten weer terug,
zo van: oh ja!”.
Berna kan er nog niet over uit wat voor verrassingen dit afscheid haar gebracht heeft. Ze heeft het er nog zichtbaar
moeilijk mee, maar kan ook al weer vooruitkijken. Ze gaat voor de 36e keer (!) de Vierdaagse lopen en wil zich ook
meer gaan inzetten voor het vrijwilligerswerk en zoals ze zegt “op school een beetje hulp verlenen”. Ze hechtte
eraan ook zelf iets te schrijven:
Voor alle Heijenaren wil ik zelf ook nog wat toevoegen.
Na 36 jaar met “de Heijense kiender” te hebben gewerkt ken je héél wat inwoners.
Ik vind het dan ook fijn dat ik de kans krijg om jullie te bedanken via jullie eigen dorpsblad.
Ik heb met veel plezier in Heijen op school gewerkt. Ik had het geluk dat ik als Juf van de
1e klas en later groep 3 heel dankbaar werk had, want bij het leren lezen en schrijven en
rekenen… daar zie je het beste resultaat!
Ik heb ook door mijn werk op school te maken gehad met het Heijense verenigingsleven.
En daar mag Heijen ook trots op zijn. Veel vrijwilligers doen veel om het leven hier te veraangenamen.
Ik ben blij dat ik daar deelgenoot van ben geweest en zal zeker het Hèjs Nèjs blijven volgen!
Tot ziens, Berna Pubben.
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Het is gewoon niet leuk om

ziek of eenzaam te zijn!
Aldus Lizet Roelofs, voorzitter van de plaatselijke afdeling van de
Zonnebloem. Maar De Nationale Vereniging de Zonnebloem, zegt ze,
kan het leed wel verzachten. Met het oog op de aanstaande hobbybeurs die de Zonnebloem organiseert leek het ons op zijn plaats eens
nader kennis te gaan maken met dit actieve bestuur. Bij dit gesprek was
ook bestuurslid bezoekwerk Gerry Versteegen aanwezig. De overige
bestuursleden zijn Suzan Boekholt (secretaris), Aggie Lambregts (penningmeester) en Nelly Lintzen (bestuurslid activiteiten).

Lizet Roelofs, voorzitter Zonnebloem

De

na een lang ziekenhuisbed weer thuis is

sturen en op bezoek gaan, is onze vraag.

Zonnebloem.

houden we het in de gaten en gaan we

Lizet en Gerry gaan eens goed voor zit-

Wie kent deze vereniging niet. De ver-

op bezoek met een bloemetje. En na

ten en steken van wal.

eniging die zich het lot aantrekt van men-

overleg kan dit ook een vast bezoek-

Dinsdag om de veertien dagen is er een

sen met een lichamelijke beperking door

adres worden. Maar alleen als mensen

welfare middag in d’n Toomp. Deze duurt

ziekte, leeftijd of handicap, ouderen en

daar behoefte aan hebben. Niet iedereen

van 14.00 tot 16.00 uur. De deelnemers

eenzamen. In Heijen is een afdeling ge-

wil bezoek!”

maken kaarten, haken, breien, borduren

Nationale

Vereniging

de

vestigd, die deze taak met veel enthou-

of knutselen. Het is een sociaal gebeuren,

siasme en gevoel vervult. De hoofdmoot

Hoe weten jullie nu wie er ziek is in

waar iedereen gewoon een keertje kan

van de activiteiten is het bezoekwerk. De

Heijen. Lizet lacht: “ja, daar hebben we de

binnenlopen. De coördinatie van deze

doelgroep als omschreven wordt als het

interne tamtam voor. Onze vrijwilligers,

middagen is in handen van Nelly Lintzen,

kan en als het op prijs gesteld wordt circa

ongeveer achttien in totaal, wonen ver-

Coby Kersjes en Joke Jacobs. De deel-

een maal per drie weken bezocht.

spreid in Heijen en letten op waar iets

name is gratis, alleen voor de koffie moet

Wat doe je tijdens een bezoek, vragen

aan de hand is. Dit wordt doorgegeven

betaald worden. Mensen die het leuk lijkt

we. “Nou,” zegt Lizet, “voornamelijk luis-

aan Gerry Versteegen en zij regelt dan

om eens te komen kijken of het wellicht

teren, vragen hoe het is. Een gesprek

een bezoekje of een kaartje. Soms is so-

iets voor hun is, zijn van harte welkom.

komt altijd vanzelf op gang. Alleen al in

ciale controle ook heel handig! Het sturen

Samen met de KBO organiseren ze jaar-

Heijen hebben we dertig adressen die

van de kaartjes wordt overigens nauwge-

lijks de kermismiddag en de carnavalsmid-

door ongeveer veertien vrijwilligers wor-

zet verzorgd door Thea Klein”.

dag.Verder wordt Sinterklaas uitgenodigd

den bezocht. Als mensen uit Heijen in het

om begin december een bezoek te bren-

ziekenhuis terecht komen sturen we ze

Andere activiteiten

gen aan d’n Toomp en Sinterklaas brengt

na een week een kaartje. Ook als iemand

Wat doen jullie nog meer behalve kaartjes

zelfs bij de mensen die niet kunnen

VERENIGINGSINTERVIEW
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komen een huisbezoek en geeft daar

komt, want de vraag is groot, maar het

Lizet:“ja, onze vrijwilligers zijn echt fantas-

hoogstpersoonlijk een cadeautje af.

aanbod klein. Dit jaar zijn drie alleen-

tisch! We doen het met zijn allen. Wij zijn

Voor deze middagen worden onder

staanden uit Heijen de gelukkigen. Deze

dan toevallig het bestuur, maar zonder

andere de vaste gasten, zoals ze hun

reizen zijn supergoed georganiseerd. Per

die vrijwilligers waren we echt nergens!

bezoeklijst noemen, uitgenodigd, maar

deelnemer gaat één vrijwilliger mee. De

We kunnen ook altijd nieuwe vrijwilligers

ook de mensen die hun 50-jarig hu-

verhouding is dus 1:1.

gebruiken, vooral een paar mannelijke

welijk hebben gevierd, de 80-plussers,

zou fijn zijn”. Dus als dit verhaal je aan-

mensen die kortgeleden hun partner

Er staan allerlei uitstapjes en activiteiten

spreekt, neem dan contact op met Lizet,

hebben verloren, de mensen die de

gepland die week, maar de deelnemers

telefoonnummer 516568 of mail naar

welfaremiddagen bezoeken en zo

mogen allemaal ook aangeven waar ze

mlroelofs@ziggo.nl

meer. Het is een hele club.

zin in hebben en de vrijwilligers stellen

Ook wordt er ieder jaar in november

vervolgens alles in het werk om dit te

De Hobbybeurs

realiseren.

Daar moeten we het natuurlijk ook even

een winkelochtend georganiseerd door

over hebben. Die wordt gehouden in

het regiobestuur van de Zonnebloem.

Op 11 september dit jaar is de jaar-

d’n Toomp op zondag 16 oktober van

Er wordt een bus gehuurd en men

lijkse H. Mis gelezen voor de viering

11.00 uur tot 16.00 uur. Alle vrijwilligers

gaat, onder leiding van vrijwilligers, naar

van de Nationale Ziekendag. In over-

zijn de hele dag aanwezig. De afdeling

Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen,

leg met de pastoor en iemand van het

Zonnebloem Heijen heeft een eigen

lekker winkelen. Het is een traditie dat het

kerkbestuur worden vooraf lezingen

stand waar de spullen die zijn vervaar-

Seniorenorkest meegaat, die daar een

en gedichten geselecteerd. Na afloop

digd tijdens de welfare middagen, de zelf-

sfeerverhogend optreden verzorgt voor

ontvangen alle kerkgangers een zonne-

gebakken taarten, bloemen, bloemstukjes

het winkelend publiek. De medewerking

bloem. Op de vrijdag en zaterdag hier-

en kaarten worden verkocht.

met Winkelcentrum Dukenburg is goed

aan voorafgaand brengen alle vrijwil-

Lees ook het bericht op pagina 6.

en er gaan altijd verpleegkundigen mee

ligers hun bezoekadressen een bosje

hulp te verlenen indien nodig.

bloemen met een kaartje.

Een rederij uit Maastricht organiseert
om de twee jaar een boottocht op de
Maas, hieraan nemen ook Siebengewald
en Afferden deel. Deze rederij doet dit
heel veel voor de Zonnebloem en men
is dus ook zeer ervaren. Het uitstapje is
dan ook heel populair.
Om het jaar is ook de mogelijkheid een
6-daags reisje te maken. Dit jaar gaat het
uitstapje naar Trier. Het bestuur treedt in
goed overleg met elkaar op als bemiddelaar. Er wordt discreet nagegaan wie er
voor een dergelijk reisje in aanmerking

Bestuur De Zonnebloem, afdeling Heijen

Lees verder op pagina 15
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Mensen van “buitenaf ” kunnen een

Financiën

bloemloterij, welbekend bij iedereen,

stand krijgen om hun hobby tentoon

Een naar onderwerp, maar helaas is

de inkomsten bij de hobbybeurs en

te stellen. De enige tegenprestatie die

dit altijd actueel. Mensen vragen wel

de kermis- en carnavalsmiddagen.

ze voor deze stand moeten leveren

eens: kunnen we lid worden van de

Deze laatste worden overigens ge-

is dat ze één product uit hun stand

Zonnebloem in Heijen. Dat kan niet,

deeld met de KBO. Voor de boot-

moeten afstaan voor de loterij. Deze

maar je kunt wel ondersteunend lid

tochten en de reisjes betalen de

loterij is een bron van inkomsten voor

(lees donateur) worden door je aan

deelnemers zelf een bijdrage.

de Zonnebloem.

te melden bij het Nationale Bureau in

Kortom, de Zonnebloem geeft kleur

Elders in dit nummer kun je le-

Breda.Van dit bureau krijgt de Heijense

aan het leven van de velen die het

zen over de hobby van Liesbet

afdeling financiële ondersteuning. Je

minder goed gaat in het leven. En we

Willems, zij is een van de exposanten

kunt ook de Heijense afdeling per-

mogen ons in Heijen gelukkig prijzen,

deze dag. Maar er komen er nog véél

soonlijk steunen, al dan niet anoniem.

dat we zulke actievelingen in ons mid-

meer. Er is enorm veel belangstel-

Hiervoor kun je contact opnemen

den hebben die dit leed niet kunnen

ling voor, volgens het Zonnebloem-

met Aggie Lambregts. Bron van in-

aanzien en er daadwerkelijk iets aan

bestuur.

komsten zijn onder meer de verkoop

doen. Deze mensen zouden eigenlijk

van loten van de Nationale Zonne-

best zelf een bloemetje verdienen!

Vrijwilligers De Zonnebloem, op de foto ontbreken Thea Klein, Gerda Franken en Mien Vinck.
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De afgunst (2)
Ook bij kinderen komt dit helaas voor. Een jongen zou de enige willen zijn die om zijn vlug begrip, zijn
handigheid en zijn goed gedrag geprezen wordt. Hij windt zich op als anderen hem de loef afsteken
of beter in de smaak vallen. Of een meisje; zij wil de liefste, het mooiste en het aantrekkelijkste van
allen zijn. Wanneer anderen voorgetrokken worden, maakt ze zich nijdig. Misschien barst ze zelfs in
tranen uit. Wat een blinde hartstocht!

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 www. heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

Deze ondeugd vinden we ook onder

Ze is een verborgen kankergezwel dat

mensen bij wie ze wel het allerminst te

vaak schuilgaat onder een mooi kleed van

pas komt; namelijk bij degenen die de

degelijkheid en vriendschap. Of beter: ze

vrome uithangen. Ze gaan bijvoorbeeld

is een leeuw die ogenschijnlijk een muil-

na hoe anderen zich in de kerk gedragen.

korf draagt, of een slang verscholen onder

Hun houding keuren ze dan af of hun

een handvol bladeren die je bijt zonder

kleding. Ze denken dat hun naaste al-

dat je er iets van merkt. Omdat mensen

leen maar bidt en het goede doet voor

geen grove en in het oog lopende mis-

het oog van de mensen, uit huichelarij. Ze

drijven begaan, menen ze dat de afgunst

hebben gemakkelijk praten. Ze ergeren

maar een kleine afwijking van de naasten-

zich en koesteren achterdocht wanneer

liefde is, terwijl het in werkelijkheid vaak

anderen beter handelen dan zijzelf. Niets

iets ernstigs is dat zich voedt en zich in

laat de afgunst onaangetast, noch geeste-

leven houdt met het beste van hun hart

lijke, noch materiële zaken.

zonder dat zij er zich van bewust zijn.

Deze kwaal verraadt kleingeestigheid en

Om de afgunst te ontdekken moet een

bekrompenheid. Soms gaat zij zelfs zó ver

mens bidden om het licht van God, die

dat iemand niet wil geloven met afgunst

Licht is. Men zou haar concrete vormen

behept te zijn. Hij probeert haar achter

wel stuk voor stuk kunnen aanwijzen,

talloze smoesjes en uitvluchten te ver-

maar de afgunstige zou het er niet mee

bergen. Als men in hun bijzijn de goede

eens zijn. Hij zou altijd wel weer een of

kanten naar voren brengt van iemand aan

andere reden vinden om zichzelf wijs te

wie ze een hekel hebben, doen ze er het

maken dat hij niet aangetast is door deze

zwijgen toe; jaloezie vreet hun aan het

pest. Hij heeft het licht nodig om zichzelf

hart. Moeten ze toch spreken dan doen

niet meer door een zwarte bril te bekij-

ze het op een koele toon. Kortom, er is

ken die hem misleidt en hem aanpraat

geen naastenliefde in een afgunstige. De

dat alles in orde is. Zo’n mens zal zichzelf

bijbel zegt dat we ons zullen verheugen

bezien zoals hij in werkelijkheid is, op een

over de weldaden die anderen te beurt

eerlijke manier, zonder iets te verdoezelen.

vallen. De christelijke liefde geeft warme

Wat de hoogmoed verbergt, dat zal de

gevoelens voor elkaar in. De gevoelens

eerlijkheid openbaren.

van de afgunstige daarentegen, zijn ijskoud.

HEISA
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Doop

driet van het veel te vroege verlies van

Moge zij nu rusten in de vrede en het eeu-

Op 21 augustus 2011 heeft Zohra van

haar echtgenoot Wilie van den Boom.

wig licht van haar Schepper, in wiens natuur

den Berg, Heikampseweg 23 het doop-

Maar wilskrachtig en sterk van geest als

zij zoveel van Hem kon terugvinden.

sel ontvangen.

zij was, pakte zij de draad van het leven

Lynn en Fay Takken, Nieuwwijkstraat 48,

weer op. Zij bleef het middelpunt van

1e Communie 17 mei 2012

zijn op 17 september jl. gedoopt.

het gezin en voor haar kinderen bleef

In oktober gaan we weer van start,

Wij wensen de kinderen alle goeds en

haar huis een echt thuis waar gezelligheid

d.m.v. brieven, met de voorbereidingen

een gelukkige toekomst, samen met hun

en gastvrijheid regel waren.

voor de 1e heilige communie die in het

ouders en verdere familie.

Haar belangstelling voor de natuur en al-

nieuwe schooljaar op 17 mei 2012 ge-

les wat de natuur met zich meebrengt

pland staat. Indien uw zoon/dochter niet

In memoriam:

was bijzonder. Op het gedachtenis-

in Heijen naar school gaat maar wel hier

Hanna van den Boom-Reintjes

prentje is een gedicht afgedrukt van Ria

de 1e communie wil doen, kunt u hem/

Op 22 augustus jl. is Hanna overleden. Zij

Hulsen-van der Heijden met de titel

haar opgeven bij de werkgroep: Mascha

bereikte de hoge leeftijd van 95 jaar. Zij

“Natuurmens”. Dit gedicht geeft de ver-

Hol (0485) 542233 of Monique Kepser

was een trouwe kerkganger en behoor-

bondenheid van de mens met de natuur,

(0485) 540550.

de tot de oudste parochianen. Haar le-

zowel tijdens het leven als na de dood,

Opgeven graag vóór 31 oktober 2011.

ven kenmerkte zich door ups en downs.

op bijzondere wijze weer. De band tus-

Helaas is na deze datum deelname niet

De vreugde van het “bouwen” aan een

sen Hanna en de natuur om haar heen

meer mogelijk i.v.m. voorbereidingen en

nieuw gezin maar ook het intense ver-

wordt in dit gedicht treffend weergegeven.

gemaakte kosten.

Vieringen in de maand oktober 2011
Zaterdag 01 oktober

geen dienst

Zondag 02 oktober 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 08 oktober 19.00 uur

Gildemis, Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 09 oktober 09.30 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 15 oktober

geen dienst

Zondag 16 oktober 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 22 oktober 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 23 oktober 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 29 oktober 19.00 uur	Allerzielen, Eucharistieviering met het Gezinskoor; er is tevens een
kindernevendienst. Na de dienst wordt een bezoek gebracht aan het
kerkhof
Zondag 30 oktober

geen dienst

PRIKBORD
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Oproep

Gevonden

Gezocht

Kent u iemand in uw omgeving
die 80 of 90 of zelfs 100 jaar
wordt, of een ander leuk jubileum te vieren heeft, stuur ons een
mailtje en wij vermelden het in
het eerstvolgende Hèjs Nèjs.

Op vrijdag 12 augustus is op de
Sleen ter hoogte van nummer 11
een sleutelbos gevonden. Voor
info francienvandeven@home.nl

Tijdens Heisa 2011 is er een kaki/
groene bolero zoek geraakt.
Heeft iemand deze gevonden?
Graag een telefoontje naar;
06 53 196 799 alvast bedankt.

Wij feliciteren
Toos Franken met haar 25-jarig jubileum als lerares op peuterspeelzaal “De Zonnepitjes” in Heijen. Dit was
op 1 augustus 2011, tijdens de vakantie. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum!

Hallo, Wiel
Wij zijn weer thuis van een heerlijke vakantie we hebben bij jullie in de haven ook weer een paar heerlijke dagen
gehad als we bij jullie aankomen lijkt het toch altijd een beetje op thuis komen omdat je er jezelf zo welkom voelt.
Wiel, nogmaals bedankt voor alles en tot ziens ook namens de meiden.
Groetjes Joop,Reni,Serissa en Fachelle
Het weer leuk om weer eens in jullie haven te liggen. Lekker gefietst en gezellig bij gekletst met Wiel! Volgend jaar
kom ik zeker weer eens langs bij jullie!
Beste havenmeester en leden van de WSV de Paesplas.
Wij willen jullie bedanken voor het fijne verblijf tijdens onze Hemelvaart tocht in jullie haven.
Onze leden vinden jullie haven een prachtige plaats met een unieke ligging. Verder heeft Wiel als havenmeester
goed voor ons gezorgd en net als vorige keren ons weer geholpen met de barbecue die we met 40 personen bij
jullie gehouden hebben. Als we weer stroomopwaarts gaan met onze Hemelvaart tocht zullen we zeker jullie
haven weer aandoen.
Cor en Ineke Sikkens, ZRM De Batavier
Bovenstaande teksten komen uit het gastenboek van Watersportclub De Paesplas, waar Wiel Kaak havenmeester is. Je zou
hem de 69 jaar, die hij inmiddels is, zeker niet geven. Tijdens het
seizoen, dat van 1 april tot 1 november duurt, is hij 7 dagen per
week aanwezig bij de haven. Uit de teksten blijkt overduidelijk,
dat hij hier op zijn plaats is en dat zijn werk zeer gewaardeerd
wordt. Uw verslaggever proefde de genoemde gastvrijheid, toen
hij onaangekondigd naar de haven ging voor een kort gesprekje
en het maken van foto’s.
In deze prachtige jachthaven heeft menig Heijenaar zijn boot afgemeerd.
Op 3 september 2011 vierde Wiel Kaak uit Heijen dat hij 25 jaar
havenmeester is. Na een receptie was er een drukbezochte feestavond op het terrein bij de haven. Wiel, van harte proficiat!
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Even bijpraten met

de Stichting Jeugdraad
Omdat de Stichting Jeugdraad Heijen zich inzet voor de jeugd van 12 tot 16 jaar en wij als redactie vaak de suggestie hebben gekregen aandacht te besteden aan de Heijense jeugd, leek het ons logisch één maal per jaar een
gesprek te voeren met het enthousiaste bestuur van deze Stichting. En waar kun je dat beter doen dan op het
gezellige terras van het Heijes Hepke. Echter, zoals zo vaak deze zomer regende het, maar dankzij Friso’s enorme
parasol en de aangename temperatuur konden we buiten blijven zitten en bleef het hele gezelschap droog.

Even kort, wat doet de SJR

zijn er diverse computerspellen en er is

Gemeenschapshuis D’n Toomp, maar

We spreken met Johan Linders, Hans

een Wii apparaat. De avonden worden

andersom kan ook. Zo zette D’n Toomp

Wientjens en Marijke Janssen. De

begeleid door een aantal ouders en

tijdens de carnavalsmiddag de geluidsin-

Stichting Jeugdraad Heijen organiseert

door de leden van het bestuur.

stallatie van de SJR in, compleet met DJ

soosavonden en activiteiten voor de

Het lokaal werd vorig jaar september

Michel Sanders. Zo help je elkaar.

Heijense jeugd van 12 tot 16 jaar. Er

feestelijk heropend. Alle oud-leden en

zijn twee groepen, de 12-jarigen, die net

oud-bestuursleden waren uitgenodigd

Andere activiteiten

de basisschool hebben verlaten en de

en ook in groten getale op komen da-

Een aantal keren per jaar worden er

13-16 jarigen. In een vorig jaar voor de

gen. Een van de genodigden bracht zelfs

ook buiten-Heijense activiteiten geor-

Stichting geheel gerenoveerd lokaal in

het oude oliebollenrecept mee. In vroe-

ganiseerd. Soms vinden die activiteiten

Gemeenschapshuis D’n Toomp komen

ger jaren kwamen de leden van de SJR

ook wel in Heijen zelf plaats; zo ging de

de groepen iedere veertien dagen bij-

op oudejaarsdag langs de deur met vers

hele groep zwemmen bij Centerparcs

een. Er wordt muziek gedraaid en spel-

gebakken oliebollen. Een hint misschien?

en paardrijden bij Manege Bergemo.

len gedaan, maar ook veel gekletst. Be-

De Stichting Jeugdraad maakt met veel

Andere leuke activiteiten waren de Sin-

halve een professionele muziekinstallatie

plezier gebruik van de faciliteiten van

terklaasavond, waarbij de cadeaus met
behulp van een bingospel werden verdeeld. Superleuke herinneringen hebben ze ook aan de spannende spooktocht door de Heijense bossen, waarbij
opviel dat vooral de jongens helemaal
achter in de groep liepen. Grote mond,
klein hartje, jongens? Dit evenement
was bijzonder geslaagd mede door de
hulp van wel zesentwintig ouders die
zich hadden aangemeld om te figureren
bij het spoken en als begeleider van de
v.l.n.r. Hans, Marijke, Jilke en Johan
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groepen. Er waren prachtige schrikacts

Nieuw seizoen

verzonnen. Vooral Rob Guelen, zwager

Het bestuur heeft er weer zin in. Hans

van Hans Wientjens, heeft frisse herin-

heeft zijn dochter Jilke meegenomen

neringen aan deze avond: hij mocht de

als vertegenwoordigster van de leden.

hele avond in een doodskist liggen. De

Zij geeft aan dat ze weer uitkijkt naar

pakken en maskers mochten ze lenen

het nieuwe seizoen. Ze vindt het altijd

van Buurtvereniging De Smele. De tocht

“best gezellig”. Van tevoren SMS’t ze

eindigde bij Marcel en Lian Willems, die

met haar vriendinnen: gaan jullie ook?

aan de rand van het bos wonen. Het

En meestal lukt het wel om een groep-

weer werkte ook nog eens goed mee,

je te formeren.

want het was herfstachtig.

De eerste soosavond is begonnen met

Verder was er een gezellige casinoavond

de jongste groep op vrijdag 9 septem-

in Ven-Zelderheide, waar spellen als

ber. Alle schoolverlaters uit Heijen zijn

roulette en black jack gespeeld werden

benaderd en de meeste zijn ook daad-

na een duidelijke speluitleg. De uitdaging

werkelijk lid geworden. Inmiddels staat

lag erin zoveel mogelijk “geld” te hebben

de teller op totaal vijftig leden. Een mijl-

aan het einde van de avond. En zoals het

paal voor het bestuur. Er staan al leuke

in een echte casino ook gebruikelijk is:

activiteiten op het programma. Zo zal

je gaat er op chique naar toe. En dat

er binnenkort een bezoek worden

deden de kinderen dus ook.

gebracht aan de Brandweerkazerne
in Gennep. En misschien komt er ook

De eindactiviteit vond in juni van dit

een gastspreker; men is een gewezen

jaar plaats bij de Roepaen. Hier werd

“hooligan” op het spoor. En daar blijft

onder andere gekanood op de Niers.

het vast niet bij. Het bruist alweer van

Tijdens deze activiteit werd afscheid

de ideeën binnen het bestuur.

genomen van twee ervaren bestuursleden, te weten Nellie Kusters en Carla

12-16 jaar en nog geen lid?

van Zitteren. Zij werden door de ove-

Dat kan nog steeds. Neem dan gerust

rige bestuursleden bedankt en er wer-

contact met Hans Wientjens of een

den cadeautjes uitgereikt. Hun plaat-

van de andere bestuursleden. Aanmel-

sen worden ingenomen door Marijke

den kon als volgt: Je kunt bellen met

Janssen en Martina Franken.

o.a. Hans Wientjens (tel. 517976) of je

Elke slotactiviteit eindigt traditiege-

stuurt een mail naar info@sjr-heijen.nl.

trouw bij het Heijes Hepke. Friso

Zeker doen, zouden we zeggen!

wordt van tevoren ingeseind en hij
zorgt er dan voor dat er in no time fri-

In een toekomstig interview zullen we

tes gebakken wordt. Ook als er andere

spreken met de leden en begeleiding van

boodschappen nodig zijn zorgt het be-

de Gehandicaptengroep die ook van de

stuur ervoor dat alles zoveel mogelijk

faciliteiten van de Stichting Jeugdraad ge-

in Heijen wordt gekocht.

bruik maken.
Nellie Kusters (li) en Carla van Zitteren
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Dienstplicht
Ooit gold er in Nederland militaire dienstplicht. Lang niet iedereen had daar veel puf in.

Annie de Rijck heeft ons gewezen op

Onderstaande poging om onder de dienstplicht uit te komen, is wel heel bijzonder. Wie

onderstaand gedicht van Rob Stravers

controleert of het verhaal kan kloppen?

uit Amsterdam . Een herkenbare situatie voor menig ouder of grootouder.

Aan de minister van defensie,

De eerste fietsles
Bij dezen doe ik het verzoek mij niet voor militaire dienst op te roepen. De reden
hiervoor is nogal uitzonderlijk en zal ik hieronder verduidelijken: Mijn vader en ik
woonden samen en bezaten een radio en een televisie. Hij was weduwnaar en ik
vrijgezel. Beneden ons woonden een weduwe en haar dochter beiden schoon van
uiterlijk en zonder radio en televisie.
Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde haar. Mijn vader werd verliefd op de
dochter van mijn vrouw en ook zij trouwden.Toen begon de ellende. Daar mijn vader
de dochter van mijn vrouw, dus ook mijn dochter trouwde is mijn dochter thans mijn
moeder. Ik ben tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder ben getrouwd.
Verder werd mijn vader schoonvader omdat mijn vrouw ook zijn schoonmoeder is.
Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon, tevens de broer van mijn schoonmoeder omdat die zuster is van mijn zoon. Dus is mijn schoonmoeder ook zijn tante. De jonge
vrouw van mijn vader wordt ook mijn moeder en haar zoon wordt dus mijn broer:
mijn zoon is nu oom van mijn kleinkind, omdat hij de broer is van mijn dochter. Ik ben
als man van zijn grootmoeder, zijn grootvader, dus de grootvader is mijn broer. En
aangezien de grootvader van mijn broer ook de mijne is, ben ik dientengevolge mijn
eigen grootvader.
Aldus, excellentie, veroorloof ik mij U te verzoeken mij van militaire dienst te ontheffen. De wet laat immers niet toe dat een vader, diens zoon en kleinzoon tegelijkertijd
onder de wapenen zijn.

Je jas stevig in mijn hand
Geladen voor de start
Een bron van vechtlust tussen hand en band
Ik voel je bonzend hart

Dan trap je er spontaan op los
Niet kijkend waar je gaat
Je ogen boven een rode blos
Je neemt de hele straat

Je hangt volledig aan mijn hand
Zoekt niet naar evenwicht
Je zigzagt van het midden naar de kant
Zonder enig overzicht

Maar langzaamaan komt er wat lijn
Ik heb je steeds minder vast
Eerst vind je dat eng maar al te snel heel fijn
We zijn allebei verrast

Dan, het onherroepelijk moment
Het laatst raak ik je mouw

Kranten(ver)knipsels
“De meubelverkoper steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken.”
“CBS: Streefcijfer verkeersdoden wordt niet gehaald.”
“De artsenbond heeft beterschap beloofd.”
“De vereniging voor vrachtwagenchauffeurs had veel aanhangers.”
“Herder bijt schapen dood.”
“Hij is met biljarten gestopt - hij had geen keus.”
“NS zet mes in treinpersoneel.”
“Vrouw van 90 helpt politie bij inbraak in Gilze.”

En sta langzaam stil, ‘k ben uitgerend
De weg is nu voor jou
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INTERVIEW DORPSBEWONERS

Oma!
Ik kan niks ontdekken
wat fout is…
Zo luidde de spontane reactie
van Liesbet Willems’ kleindochter Floor op het portret dat
Liesbet van haar had geschilderd. Op 16 oktober aanstaande houdt de Heijense afdeling
van De Zonnebloem een
hobbybeurs in d’n Toomp waar
onder andere Liesbet WillemsKranz (69) haar schilderijen zal
tentoonstellen. Liesbet, wie kent
haar niet, is 36 jaar lang leerkracht geweest op Basisschool
De Heggerank. Acht jaar geleden ging zij met pensioen, het
betekende een nieuwe start en
een nieuwe hobby…

Vraag aan Liesbet hoe ze tot schilderen is gekomen.
Liesbet:
“Ik heb altijd getekend, vanaf dat ik
een potlood kon vasthouden. Mijn
eerste tekening stond op de muur in
de woonkamer waar mijn moeder het
looprek tegenaan gezet had. Op de
lagere school maakte ik snel de reke-

baat bij haar tekentalent. Ze schreef

nen taaloefeningen af, want dan mocht

en tekende in vele poesiealbums en

je gaan tekenen. Tekenen en schrijven

stimuleerde de kinderen bij de vak-

waren mijn lievelingsvakken.”

ken tekenen en handenarbeid. Liesbet:
“mijn klassen hingen altijd vol met fan-

En inderdaad, als je Liesbet’s handschrift

tastische werkstukken van de kinderen.

ooit onder ogen hebt gehad dan weet

Een inspecteur zei eens tegen mij dat

je dat Liesbet prachtig kan schrijven.

hij het jammer vond dat ik hierin niet
was doorgegaan, maar voor de school

Na de middelbare school ging Liesbet

vond hij het een aanwinst”.

naar de “kweek” en ook daar kreeg ze
steeds meer gevoel voor schilderen

Vijf jaar geleden is ze op schildercur-

en tekenen, mede dankzij een profes-

sus gegaan bij Diny Kok uit Beers. Van

sionele leerkracht in dat vak. Ze was

haar kreeg ze veel tips. Nu leert ze bij

graag naar de Kunstacademie gegaan

Diny portretschilderen en voor het

maar thuis was de stelregel: leer maar

“gewone schilderen” volgt ze regel-

een vak en de rest doe je maar in je

matig workshops bij Mien Huijskens in

vrije tijd, dus een kunstzinnige opleiding

Swalmen. Hier leert ze diverse technie-

zat er voor haar niet in. De kinderen

ken en nu durft ze ook wat abstracter

bij haar in de klas hadden wel veel

te schilderen.

INTERVIEW DORPSBEWONERS

Ook haar man Gerrit heeft intus-

in de familie. Liesbet: “dat artistieke heb

sen een nieuwe hobby gevonden: hij

ik van mijn moeder. Zij handwerkte ge-

brengt vele uren door op de golfbaan.

weldig en tot op zeer hoge leeftijd (95)

In die uren heeft Liesbet mooi de tijd

kon ze nog erg mooi schrijven”.
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om te schilderen. Het schilderen geeft
haar veel ontspanning en voldoening.

Favoriete onderwerpen

Vroeger zat ze ook vaak in de tuin te

Op de vraag wat Liesbet het liefst schil-

“peuteren” zoals haar man dat noemt,

dert antwoordt ze: natuur, landschap-

maar dat laat ze tegenwoordig ook

pen, stillevens, bloemen, kippen, uilen,

grotendeels aan hem over. De tuin is

vrouwenfiguren en portretten. Ook

nu een waar lustoord geworden waar

heeft ze een prachtig schilderij gemaakt

ze heerlijk kan vertoeven.

van het kasteel van Heijen, de maten
kloppen helemaal, ze heeft de verhou-

Portretten

dingen exact nagemeten.

Toen ze eenmaal wat gevorderd was

De hal en woonkamer in hun huis aan

in het portretschilderen heeft ze zich

de Heikampseweg hangt vol met de

aan de “kopjes” van haar kleinkinderen

vrolijke, fleurige schilderijen die Liesbet

Floor (7) en Pleun (5) gewaagd. En het

in de loop van de jaren heeft geschil-

resultaat is geweldig en ze is er ook

derd. Ze wil ze ook heus wel verkopen,

echt trots op. Het ontlokte kleindoch-

al kost het haar soms moeite afstand

ter Floor de hartenkreet die boven

te doen. Maar ze vindt het ook fijn als

dit interview staat. Ze hebben volgens

andere mensen van haar werk kunnen

Liesbet dan ook echt leuke koppies om

genieten. Natuurlijk wordt elk schilderij

te oefenen!

gefotografeerd.

En wat nog mooier is: de kleinkinde-

dan welkom. Eén telefoontje is genoeg.
En kom in ieder geval kijken op de

ren hebben haar talent geërfd, evenals

Interesse?

Hobbybeurs op zondag 16 oktober.

haar dochter Maartje. Het zit helemaal

Wil je haar collectie zien, je bent meer

Want daar staat Liesbet met haar schilderijen samen met nog vele andere
Heijense hobbyisten. Want dat er in
Heijen heel veel artistiek talent zit, is
wel duidelijk. Niet alleen op muzikaal
terrein, maar ook op het gebied van
beeldende kunst heeft Heijen heel veel
te bieden.
De hobbybeurs op 16 oktober is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Hejje - natuurlijk - mojjer
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Kruudwis
Elk jaar op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria tenhemelopneming. Hiermee wordt
herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het
is voor de Katholieke Kerk het belangrijkste Mariafeest.
Oud gebruik

mers 1 t/m 7 zie je twee graansoorten:

In de loop der eeuwen zijn op het snijvlak

tarwe (1) en rogge (2); kruiden die het

van kerk en volkscultuur tal van gebrui-

onweer kunnen weren: bijvoet (7) en

ken ontstaan. Een oud gebruik was het

koninginnekruid (4), ook wel donder- of

zegenen van een boeket met veldkrui-

leverkruid genoemd; twee kruiden met

den op het feest van Maria tenhemelop-

geneeskrachtige werking: duizendblad (5)

neming. In het Limburgs vaak aangeduid

en boerenwormkruid (6) en dan nog

als ‘kroedwusj’, ‘kruudwis’ of lokale varian-

het walnotenblad (3) dat zou bescher-

ten hierop.

men tegen blikseminslag. Bovenstaande
samenstelling is niet specifiek; er worden

Bescherming

oliën die krampwerend werken. In het

ook andere samenstellingen gebruikt.

Het kruidenboeket beschermt volgens

volksgeloof van de Middeleeuwen werd

Onze kruudwis hangt nu bij ons op het

traditie tegen allerlei soorten onheil.

het duizendblad (afweerkruid) ook een

terras en zal bij de eerstvolgende barbe-

De boeketten werden vroeger samen-

beschermende kracht toegedicht tegen

cue verbrand worden.Wellicht zal hij ons

gebonden met een lint en opgehangen

spoken en de duivel. Hiervoor moest hij

ook beschermen tegen onheil…

boven huis- en staldeuren. Bij onheil wer-

onder de dorpel van het huis worden

Wist u trouwens dat de vroegere to-

den er een paar takjes van in het haard-

neergelegd.

neelvereniging van Heijen “De Kruudwis”

vuur geworpen. In het verleden werden

heette? Waarom deze naam gekozen

delen van de kruudwis aan het vee ge-

Samenstelling van ons kruiden-

was weten wij niet, maar misschien een

geven om ziektes te voorkomen. Het

boeket (zie foto’s)

van de lezers wel?

boerenwormkruid bijvoorbeeld werd

Het kruidenboeket is samengesteld uit

onder het voer gedaan om wormen te

zeven verschillende kruiden, bloemen

Tot de volgende keer

bestrijden; duizendblad bevat etherische

en korenaren. Op de foto met num-

Martha en Paul
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PRIKBORD

Overwinteren!
Ja, wij de bewoners van de Boommarterstraat 7 gaan “overwinteren” in Gennep.
Wij wonen al bijna 20 jaar met heel veel plezier in de Boommarterstraat. Maar nu gaan wij 4 oktober
voor ongeveer een half jaar terug naar Gennep. Wij gaan daar tijdelijk wonen in een van de paviljoens, nl
Heideheuvel 3. De begeleiding van ons heeft gezegd dat wij echt weer terug komen naar Heijen want wij zijn
inmiddels echte Heijenaren geworden.
Waarom wij weg gaan?
Ons huis wordt helemaal verbouwd. Dat is echt wel nodig als je er met 12 personen 20 jaar in woont.
Er wordt een stuk aangebouwd en het worden twee huizen namelijk nr. 5 en 7.
Alle keukens, douches en toiletten worden vervangen en ook de verwarming, inluister apparatuur en brandmelders zijn aan vervanging toe. Eigenlijk wordt ons hele huis vernieuwd.
Wij vinden het verhuizen best spannend. Het is niet leuk om hier weg te moeten maar helaas kan dat niet
anders. Ons is beloofd dat wij rond Pasen weten wanneer wij terug kunnen naar Heijen.
Dus wij gaan overwinteren. Groetjes van;
Mark, Marcel, Charles, Jeroen, Bark, Edwin, Vera, Edmond, Bas, Jochem, Erwin en Peter.

Vakantie
Met zijn allen gingen we de afgelopen maanden massaal op vakanties. Hele hordes zijn er weer op uitgetrokken om de wereld te
verkennen. De een om lekker te ontspannen, de ander om echt
dingen te gaan bekijken, weer een ander omdat hij indruk wil maken op de buren met zijn spannende vakantieverhalen, maar veel,
heel veel mensen gingen weer weg.
Zo ook wijzelf, na een aardig eindje rijden waren we aangekomen
op de camping.
Het weer was heerlijk, precies wat we wilden, heerlijk warm.
We hebben bijna 3 weken genoten van vooral de tijd die we voor
elkaar hadden en de aandacht die we elkaar konden geven, maar
ook van het eten, de drankjes, het uitzicht, noem het maar op.
Maar zoals aan alles kwam ook aan deze vakantie een eind. Na alles
weer zorgvuldig ingepakt te hebben, de korte broeken en bikini’s
hadden we in Nederland toch voorlopig niet nodig hoorden we,
begonnen we aan de terugreis.
Mét een gezonde dosis tegenzin, want we hadden er nog lang niet
genoeg van.
Onderweg begon het al, regen, wind, regen en regen, we kregen
steeds meer zin om om te keren. Maar: Thuis aangekomen gingen we natuurlijk langs familie om weer even Hoi te zeggen en te
vertellen hoe we hadden genoten en in de dagen erna spraken
we weer met vrienden en buurtjes af om onze verhalen uit te
wisselen.
Wij hadden al gauw weer door waarom we niet omgekeerd waren, DIT is namelijk ook genieten! Gezellig met vrienden en familie
veelal uit je eigen dorpje om de tafel, DAT is waar je voor naar
huis gaat.

Verbouwingsnieuws
In week 38 zal er een begin
gemaakt worden aan de verbouwing van onzer aller eeterij
Het Heijes Hepke! Tijdens deze
verbouwing zal de cafetaria zoveel mogelijk normaal geopend
zijn, zover de verbouwing het
toelaat.

Nog meer
geslaagden
Aan de lange lijst van geslaagden
in de vorige Hejs Nejs kan de
naam van Tijn Wabeke worden
toegevoegd. Hij heeft zijn herexamen met een positief resultaat afgesloten.
Tijn, proficiat en veel succes met
je vervolgopleiding.

PRIKBORD
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Ingezonden door een gewone Heijense consument

Onze Winkel				

een SUPER markt

Heijen is een van de weinige dorpen in de regio waar nog een winkel is en dat is ONZE WINKEL.
ONZE WINKEL is niet zomaar een winkel. Je kunt er terecht voor de reguliere levensmiddelen (KRUIDENIER). Je kunt er brood, warme broodjes en zelfs warme appelflappen krijgen (BAKKER). Er is een beperkte
sortering vleeswaren (SLAGER).
Zelfs hebben ze een kleine voorraad huis/tuin medicijnen voor noodgevallen (DROGIST). Ook voor een
bloemetje kun je er terecht (BLOEMIST). Verder runnen ze er ook nog een POSTKANTOOR, staat er een
OV-OPLAADSTATION en is er een KOPIEERMACHINE voor uw kopietjes. Staat u aan de kassa en wilt u
wat extra euro’s meer pinnen dan is dit ook nog mogelijk (BANK). Dit alles doen ze met veel aandacht en
zorg voor iedereen maar ook voor ons dorp.
Waarschijnlijk wist u dit al allemaal. Maar als het zo eens een keer opgesomd wordt besef je pas wat voor
een belangrijke functie deze winkel heeft binnen ons dorp.
Vroeger was er voor elke functie een winkel zoals bakker, slager, enz.
Nu is het in het klein allemaal tezamen te vinden in ONZE WINKEL. Voor vele ouderen en
hulpbehoevenden, en dat worden er steeds meer, is zo’n winkel een noodzaak.
En bedenk dat voor u het klokje ook gewoon doortikt!
Het zou dan ook een ramp zijn als we ONZE WINKEL in de toekomst kwijt zouden raken omdat hij vanwege de concurrentie met de grote concerns in Gennep of Duitsland niet meer te runnen is.
Om te voorkomen dat dit toch gaat gebeuren: Koop zoveel als mogelijk is bij onze winkel. Ik weet wel dat
sommige producten ergens anders iets goedkoper zijn maar een hele hoop artikelen hebben een vaste prijs,
dus die kunt u in ieder geval daar kopen.
En mocht u een dubbeltje meer kwijt zijn voor een artikel bedenk dan dat het in stand houden van ONZE MULTIFUNCTIONELE, ZORGZAME en GEMAKKELIJKE WINKEL erg belangrijk is voor de leefbaarheid in ons dorp.
Een gewone Heijense consument

Op 3 juli werd Jan Lamers uit de Kasteelstraat 80 jaar. Deze mijlpaal en het feit dat Jan al 65 jaar lid is van de fanfare
waren de aanleiding dat Jan op deze dag verrast werd met een serenade van EMM.

AGENDA EN BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Agenda 2011
Vrijdag 30 september
LTC de Heikamp: Invitatie-toernooi 2011
Zaterdag 1 oktober en Zondag 2 oktober
Kathinka Roovers: Overzichtstentoonstelling werk
13.00 – 18.00 uur Kasteel Heijen
Zondag 9 oktober
V.V. Heijen 1 - Stormvogels’28 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 12 tot en met zondag 20 november
L.T.C. “de Heikamp” Open Heikamp Tournooi
Sportpark “de Heikamp”
Zondag 13 november
V.V. Heijen 1 - Constantia 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
Zaterdag 26 november
Zondag 27 november
15-jarig jubileum Gemeenschapshuis D’n Toomp.

Zondag 16 oktober
Zonnebloem afd. Heijen: Hobbybeurs
11.00 uur D’n Toomp
Zondag 23 oktober
Die Original Maastaler en De Maasklanken – Concert:
“Stunden, die man nie vergisst ”
14.00 uur D’n Toomp

Vrijdag 9 december
Zaterdag 10 december
C.V. De Wortelpin: Zittingsavonden
Zondag 11 december
V.V. Heijen 1 - DSV 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zondag 30 oktober
V.V. Heijen 1 - VCA 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 17 december
Kerstconcert
19.00 uur Kerk

Zaterdag 5 november
Fanfare E.M.M. Uitwisselingsconcert met fanfares uit Siebengewald en Liempde
20.00 uur D’n Toomp

Zondag 8 januari 2012
Die Original Maastaler: Nieuwjaarsconcert
D’n Toomp
De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 27 oktober 2011.

Oproep aan verenigingen: zet je agenda op www.heijen.info!
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
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

Kerk:

Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen			

0485 - 511533

Thuiszorg:

Thuiszorg Pantein			
Proteion Thuiszorg			
Proteion Schoon			
		

0900 - 8803
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00		

