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INTRODUCTIE

Op de voorpagina muzikale duizendpoot Gerrit Stoffele. Het interview met hem leest u verderop. Het bedrijfsinterview gaat over
een bijzondere horecagelegenheid. Behalve op Heijen is deze ook
gericht op de verre omgeving van Heijen. Daardoor zal de bekendheid van Heijen buiten haar grenzen aardig kunnen toenemen.
Twee onmisbare verenigingsmensen worden in het zonnetje gezet:
Riek en Gerrit Wijers. Op veler verzoek stellen de redactieleden
zich nader aan u voor. De gemeente Gennep heeft het merendeel
van de opmerkingen van de Heijense burgers tijdens het collegebezoek op een rijtje gezet en van een reactie voorzien. De volledige beantwoording volgt later via de website www.gennep.nl. De
gebruikelijke rubrieken, zoals verenigingsnieuws, prikbord, natuur
en spelen met taal, ontbreken niet. De agenda is weer aangevuld.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

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 informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Gonda van den Heuvel
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738
Fotografie:
Harrie Janssen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen
Oplage:
800 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van tekst,
foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van
de maand.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

KBO Vereniging voor Senioren
Kerstviering

Bron aangeboord?

Op donderdag 15 december 2011 zal er voor onze

Eind oktober borrelde
een

tamelijk

door-

zichtige vloeistof uit
het trottoir, op de
hoek

Berkenstraat/

Heikampseweg.

Op

verschillende plaatsen
tussen de naden van
de tegels kwam vloeistof aan het licht.Zou
in Heijen een nieuwe bron zijn ontstaan? Een tweede
Spa? De eurotekens en ongekende mogelijkheden
voor Heijen speelden ogenblikkelijk door mijn hoofd.
Na een blokje om over een deel van het toekomstige
ommetje kwam ik weer langs de bron: inmiddels was

leden een Kerstviering zijn in D’n Toomp.
Aanvang 14.00 uur, einde 17.30 uur.
Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn.
We beginnen de middag met het devote gedeelte
er is een moment van bezinning, en u gaat genieten van
mooie kerstliederen. Na de pauze zal de Cabaretgroep
“TurboToos en Super Stien” optreden. Dat betekent veel
plezier en lachen. Natuurlijk zullen er weer heerlijke
hapjes en kerstbrood geserveerd worden. De toegang
is gratis. U bent van harte uitgenodigd.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van KBO Heijen.
Karel, Theo, Cees, Jacq, Annie, Riek, Carla..

de goudmijn afgezet door een viertal oranje-witte pionnen en niet veel later verscheen ondanks dat het op
zaterdag was, drie voertuigen van Watermaatschappij Limburg (WML). Snel was er op de plaats van de
bron, pikant, want vlak naast een stroomverdeelkast,
met behulp van een grondverzetmachine een kloek
gat gegraven. De vermeende bron –wat een desillusiebleek een waterleidingpijp te zijn met een diameter
van een centimeter of 15, met daarin een aantal barsten of scheuren, zo u wilt. Daaruit ontsproot de bron.
Hoewel het nog een hele klus was om de met veel
zand verzadigde zandstroom te bedwingen, kreeg
de WML-man het voor elkaar om een met rubber gevoerde metalen huls om de pijp te klemmen. Met
vier stevige bouten werd en bijna onlosmakelijk
vastgezet. De bron droogde op en was niet meer.
Heijen zal op eigen kracht verder moeten, zonder
toeloop van duizenden bronbezoekers! Misschien
maar goed, immers: Heijen zou Heijen niet meer zijn.
Maar van de andere kant zou Heijen tot in lengte van
jaren geen last hebben van het teloor gaan van voorzieningen, de middenstand zou gouden tijden beleven en ga zo maar door. Maar er zijn in Heijen nog
zoveel elementen, die het wonen hier erg aantrek-

De Zonnebloem Loterij
Op 24 oktober jl. vond de trekking plaats van de
Nationale Zonnebloemloterij. De hoofdprijs is hier niet
gevallen, maar toch zijn er ook in Heijen enkele prijzen
terecht gekomen. Daarom volgt hier nu deels de uitslag.
U ontvangt € 100,00 wanneer u een lot heeft met de
eindcijfers 08629 of 59065 of 95837. U ontvangt € 50,00
wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 6368 of 1708
of 6684. U ontvangt € 15,00 wanneer u een lot heeft met
de eindcijfers 458 of 237 of 132. De volledige trekkingsuitslag staat op www.zonnebloem.nl of bel (0900) 0633
(€ 0,35 per gesprek). Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot volledig ingevuld te zenden aan Pondres,
t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg.
Verder willen wij onze dank uitspreken voor alle hulp en
bijdragen in het afgelopen jaar.
Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen
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Zon in de schoorsteen.
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven

door uw, zeer welkome, vrijwillige bijdrage af te geven bij Lizet

van mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap

Roelofs, Kasteelstraat 10a of Mariek Vloet, Beukenlaan 12. Of u

of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten

kunt deze overmaken op bankrekeningnummer 1221.03.114

en vakanties geven we kleur aan hun leven en helpen onze 18

t.n.v. Zonnebloem Heijen.

Heijense Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van eenzaamheid
te verminderen. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Sinter-

De Zonnebloem, afdeling Heijen, bedankt u bij voorbaat voor

klaasmiddag. Op woensdag 30 november 2011 organiseren we

uw financiële steun.

weer een Sinterklaasmiddag voor de zieken, invaliden en ouderen van Heijen. U kunt deze middag financieel ondersteunen

De Zotte Zoaterdag van “De Wortelpin“
Beste carnavalsvierders,
Met gepaste trots presenteren wij de Zotte Zoaterdag. Na vele

We hopen dan ook dat het loslaten van het thema u op leuke

jaren te hebben genoten van de themabals is het tijd voor iets

ideeën zal brengen. Er is nog meer. Het wordt een Limburgse

nieuws op de zoaterdagavond met de carnaval. “De Wortel-

carnavalsavond, waar u wordt getrakteerd op zang van arties-

pin” heeft de avond in een feestelijk jasje gestoken, een jasje

ten die op het LVK hebben opgetreden. Het is carnaval, dus

dat iedereen past. Eén van de meest opvallende wijzigingen is

er zal veel carnavalsmuziek klinken. Er zit nog meer in het vat,

dat we vooraf geen thema meer aankondigen.Vanaf dit seizoen

maar dat verklappen we u in de komende maanden.Wij heten

bedenkt iedereen zijn eigen thema. Als individu, paar, buurt,

u nu vast welkom om samen met ons te genieten van de Zotte

vriendengroep is iedere verklede creatie mogelijk. Als vanouds

Zoaterdag op 18 februari 2012.

zijn er voor de best verklede Wortelpinnen en Wortelpinnekes
prijzen te winnen. Met de prijzen willen we u verrassen.

C.V. “De Wortelpin”

Volksdansvereniging Iduna bestaat 50 jaar in 2012
Het jubileum wordt gevierd op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012. Het programma is als volgt:
Zaterdagmiddag: van 13.00 - 16.30 uur
Workshops dans en orkest
Zaterdagavond:
Voorstelling van 19.30 - 21.30 uur
Bal en reünie vanaf 21.30 uur
Zondagmorgen:
Kerkdienst
Receptie van 11.00 - 12.30 uur

Informatie: Helmi Jans, tel: 0485 - 517129
Website: www.iduna.net

Doorlopend: tentoonstelling over 50 jaar Iduna in D’n Toomp, Heijen

iduna_folklore@hotmail.com

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

7

Hoe wordt Heijense jeugd profvoetballer?
Deze vraag stond centraal tijdens de
voetbalclinic, die 27 oktober jl. plaats
vond op sportpark “de Heikamp”. De
clinic werd gegeven door Maurice Graef,
ex-profvoetballer

van

onder

andere

VVV-Venlo en NEC, alsmede Niels Fleuren, speler van VVV-Venlo. Ongeveer 50
jeugdleden van V.V. Heijen waren present
om de kneepjes van het vak te leren. Ze
deden enthousiast mee aan de oefeningen en luisterden aandachtig naar Graef
en Fleuren. Volgens de leermeesters zit
er in elk geval genoeg talent in Heijen.Na
afloop ging de jeugd tevreden naar huis
met een poster van VVV Venlo. Daarnaast
was er voor degenen, die de spelvormen
het beste afwerkten, nog een aparte prijs.

St. Dionysiusgilde
In verband met plaatsgebrek in de opslagruimte haalt het Sint Dionysiusgilde in de maanden september t/m maart alleen
nog maar kleine spullen op voor haar jaarlijkse rommelmarkt.
Indien u porselein, elektronische apparaten, kerst- en paasversiering, schilderijen, boeken en speelgoed heeft en u kunt dit
zelf niet opslaan tot de volgende rommelmarkt, dan komt het Sint Dionysiusgilde die spullen op de laatste zaterdagochtend
van de maand (26 november 2011, 28 januari 2012 en 25 februari 2012) bij u ophalen.
In verband met plaatsgebrek kunnen wij tafels, stoelen, kasten, fietsen, surfplanken, etc. gedurende het jaar niet meer aannemen. Indien u wenst dat de spullen op de eerstvolgende zaterdagochtend bij u worden opgehaald, neem dan contact op
met John van Haare via secretariaat@dionysiusheijen.nl of 06-51861798.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en leden Sint Dionysiusgilde
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PRIKBORD

Prikbord November

Sudoku kwartet:
Sudoku
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Bedankt
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die ons een kaart,
een bloemetje of een telefoontje
gestuurd hebben met ons 60-jarig
huwelijk.
Theo & Mieke Arts

Wij feliciteren Stella Roodbeen:
De winnaar van KreaDoe Creatief! 2011 is Stella Wij
Roodbeen
met haar gehaakte PTT-tas.
feliciteren:
Zij heeft de hoofdprijs gewonnen en mag de beurs met 30 vriend(inn)en gratis bezoeken.

Theo en Mini Deenen-Kusters met hun 50 jarige huwelijksfeest! Op 6 november hebben zij dit heugelijke feit gevierd
Veel stemmen
met een H.Mis in de kerk van Heijen, die feestelijk werd
Ook dit jaar is massaal gestemd op de finalisten. Van de ruim 4.700 uitgebrachte stemmen werden er
opgeluisterd
door het Gregoriaans
koor en
die Original
ruim 800 uitgebracht op de tas van Stella Roodbeen,
een inzending
in de categorie
Haken
& Breien.
Maastaler.
Daarmee is zij met grote voorsprong de winnaar van dit jaar.
Wij wensen jullie nog heel veel gelukkige en gezonde jaren
Namens Stella iedereen bedankt voor het stemmen!
samen.
17 December: kerstconcert in de kerk
Op zaterdag 17 december a.s. geven verschillende Heijense muziekgezelschappen hun gezamenlijke
kerstconcert. In de parochiekerk H. Dionysius spelen en zingen o.a. de Maasklanken, het
Opleidingsorkest Play Together, het Gezinskoor, het Gregoriaans koor en Fanfare EMM mooie
liederen om iedereen weer in kerstsfeer te brengen. Het concert begint om 19.00 uur. Na afloop,
ongeveer 20.15 uur, staat de koffie klaar. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Wij
nodigen u van harte uit met ons de Kerst in te luiden.
HIERBIJ POSTER EN SFEERFOTO’S PLAATSEN

HEJJE MOJJER
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Gelukzaagnèjjoar!!
Zo klonk het in de jaren ‘60 en ‘70. Daarna werd steeds meer “ Gelukkig Nieuwjaar “ gehoord als de kinderen
op 1 januari de nieuwjaarswensen aan de deuren riepen.
Het nieuwjaar-winnen zoals wij dat in Heijen, Afferden en delen van
gemeente Bergen, Gennep en Milsbeek kennen, is een oude traditie, zo
te horen alleen in genoemde dorpen gebruikelijk. In het boek “Heijen,
loven en geloven door de eeuwen heen” van Cor Maas en pastoor
Theo Jaspers lezen we op blz. 103: “... Dit gebruik wordt nieuwjaarswensen of – winnen genoemd. Het winnen bestaat hierin dat iedereen probeert de ander te vlug af te zijn met het aanbieden van de
nieuwjaarswens (dus wint). De ander, die verloren heeft, moet trakteren. De kinderen roepen aan de deur de nieuwjaarswens en winnen dus. In de jaren ‘ 50 en ‘ 60 werd er een kleinigheidje uitgedeeld in de vorm van een meelkoekje of een cent, later kwamen mandarijntjes, kleine rolletjes drop of
dropkoppen en andere snoeprepen in de (stoffen) tas. Maar helaas, de laatste jaren schijnt het dat de kinderen niet
meer willen winnen, of dat de volwassenen de deur niet meer open willen maken. De klad zit erin, zoals dat heet.
Hoe het komt weten we zo niet. Er zijn aannames dat mensen wellicht de moeite niet meer willen doen, of dat
kinderen alleen de meest winstgevende straten nemen en dan afhaken. Het zou toch erg jammer zijn als een oude,
vrolijke en vriendelijke traditie nu langzamerhand zou verdwijnen. Naast alle prachtige activiteiten om Heijen mooier te maken en de mensen meer betrokken bij elkaar en bij het dorp te maken, is het in ons Heijen ook erg belangrijk om tradities die juist voor de samenhang zijn te bewaren.. Jongens en meisjes van de basisschool, ga langs
de deuren! Mensen, ontvang ze hartelijk! Laten we elkaar zo van harte geluk wensen komende 1 januari 2012.
Bestuur Hèjje Mojjer.

Pleinen in Heijen
Tijdens het collegebezoek aan Heijen in september ging het onder meer over de pleinen in Heijen: het kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat, het kerkplein en het terrein aan de Hoofdstraat, waar het Heisafeest gehouden
is. De gemeente heeft laten onderzoeken wat de functies van deze pleinen in de toekomst zou kunnen zijn. Daartoe is een adviesbureau voor ruimtelijk ontwerp ingeschakeld. Dit Bureau presenteert de resultaten van haar onderzoek tijdens een informatiebijeenkomst op 15 december 2011 in Zaal Schuttershof. De aanvang is 19.00
uur. U bent van harte welkom om kennis te komen nemen en uw reactie te geven op de voorstellen en plannen.

10

BEDRIJFSINTERVIEW

Feesten, Arrangementen, Cultuur,
Entertainment, Sportiviteit, dat is FACES
Vermaak kent vele gezichten.
Stel, je hebt een goed betaalde managementfunctie bij de gemeente
Nijmegen, een vrouw die een leuke baan heeft als activiteitenbegeleidster bij dementerende ouderen, je hebt drie opgroeiende dochters en
een fijn huis in Groesbeek. Wat doe je dan… Je bedenkt een moorden mysteriespel, gaat op zoek naar een geschikte locatie hiervoor, ( die
ligt uiteraard in Heijen ), je verhuist je hele hebben en houwen er naar
toe en je begint een nieuw leven. Simpel toch?

Nou, zo simpel is het natuurlijk niet. We zitten aan tafel bij Fred

nodig! Nu loopt het als een trein, dus alle inspanningen zijn

(54) en Brigitte (52)Verlaan, een al dertig jaar gelukkig getrouwd

niet voor niets geweest.

stel, dat het aangedurfd heeft hun hele leven te veranderen. Zij
zijn sinds vier jaar de uitbaters van Grand Café Faces, aan de

Vertel ons eens iets over die moordspelen

Hoofdstraat nummer 39.

Fred: “de door ons bedachte moordspelen zijn uniek, vergelijk
het met een toneelstuk dat door een hele groep mensen samen

Hoe zijn jullie in Heijen terecht gekomen?

kan worden gespeeld. Het minimum aantal spelers is ongeveer

Fred: “puur toeval. We wilden al heel lang iets voor onszelf

vijftien, maximaal tachtig. Kleinere groepen dan vijftien zijn te

beginnen. Op een gegeven moment kun je kiezen tussen heel

kwetsbaar in verband met het enthousiasme van de spelers.

veel zekerheid en oud worden bij de gemeente of iets voor

Ze zijn geschikt voor jong en oud. Je kunt ze spelen op een

jezelf opzetten en de gok wagen.” En dat laatste werd het. Er

bedrijfs- of familiefeestje, jubileum, verjaardag, verenigingsuitje.

werd een bedrijfsplan opgezet voor het houden van “moord-

Alle mogelijk denkbare groepen zijn welkom. Wij zijn zelf de

en mysteriespelen”, een uniek idee van Fred en Brigitte samen,

spelleiders. Van tevoren spreken we met de organisatoren van

maar ook voor het geven van workshops op creatief gebied.

het feest. Wij doen namelijk aan “typecasting”, iedereen krijgt

Voorwaarde voor de locatie was dat er behalve gewerkt, ook

een rol die bij hem of haar past. De organisatoren moeten een

gewoond moest kunnen worden. Vier jaar geleden was het

omschrijving geven van alle mensen die meedoen.Wij verdelen

zover. Fred en Brigitte vonden en kochten het pand aan de

dan zelf de rollen. De deelnemers krijgen een persoonlijke

Hoofdstraat van Piet de Rooij en begonnen aan hun onzeke-

uitnodiging in de bus, waarin staat welke rol hen is toebedeeld.

re bestaan. Het zat al meteen niet mee: ze werden overval-

Je kunt geschminkt en/of verkleed komen als je dat wilt. Alles

len door de crisis en tot overmaat van ramp was de Hoofd-

is mogelijk. En het leuke is, er zijn geen belemmeringen, je opa

straat maandenlang afgesloten in verband met de renovatie.

in de rolstoel kan gewoon meedoen. Het spel gaat er natuurlijk

Ja, lacht Fred, dan heb je wel even je doorzettingsvermogen

om, er is iemand vermoord en wie heeft dat op zijn of haar

VERENIGINGSINTERVIEW
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geweten. Dat weet je pas aan het

overigens niet alleen voor moordspelen

eind van de avond. Het is heel

terecht bij Faces. Een “gewoon” (familie)

spannend en amusant. De meeste

feestje of andersoortige bijeenkomsten

Wat verder nog

deelnemers gaan dan ook helemaal uit

behoren ook tot de mogelijkheden.

De workshops, daar moeten we het ook

hun dak. Het spel kan bij ons in het pand

Bovendien zit je bij Faces in een heel

nog even over hebben. Fred en Brigitte,

worden gespeeld, maar elke andere

aparte ambiance, talrijke gezichten

creatief als ze zijn, organiseerden in het

locatie is mogelijk. We zijn onder andere

kijken je aan. Maar intussen zijn Fred en

verleden verschillende workshops waar

wel eens naar een kasteel geweest met

Brigitte heel trots op hun unieke spe-

je je op kon inschrijven, als groep of

ons spel, dat was natuurlijk helemaal

len. Er is geen tweede van dit soort.

individu. Nu draaien ze de zaken om. Als

prachtig.”

Er wordt gelukkig ook meer en meer

je een workshop wilt, dan kun je met

geboekt. Mond-tot-mond reclame is

hen contact opnemen. Ook hierin is heel

Verder willen Fred en Brigitte er niet

natuurlijk de beste reclame die je kunt

veel mogelijk. Wil je als aanstaande bruid

zo veel over kwijt. Het moet natuurlijk

hebben, maar als je eens kijkt in hun

lekker een avondje gaan salsadansen

wel een verrassing blijven wat er op

gastenboek op www.facesheijen.nl dan

met je vriendinnen? Geen probleem.

zo’n avond gebeurt. Alle attributen in

zie je de meest enthousiaste reacties. En

Maar ook bloemschikken, djembé sessies

de zaal kunnen op een of andere ma-

dat werkt voortreffelijk. Mensen komen

noem maar op. Alles kan, maar wel eerst

nier bij het spel betrokken zijn, Fred

van heinde en verre op Faces af, mede

reserveren.

wijst bijvoorbeeld op het ouderwetse

door de mooie website.

volle dagtaak aan.

Nieuwsgierig geworden?

pijpenrekje dat aan de muur hangt.
“Zelfs dat kan een aanwijzing blijken te

De taakverdeling

Dat kunnen we ons voorstellen. Wij

zijn” zegt hij met een geheimzinnige blik

Evenals bij de andere succesvolle

zaten ook al meteen te bedenken dat

in zijn ogen. Je wordt gewoon nieuws-

echtparen die we als redactie hebben

dit een leuk redactie-uitje zou kunnen

gierig als je hen zo hoort. Uiteraard

geïnterviewd valt het op dat beiden

zijn. Wie weet doen we dat wel eens.

wordt er tijdens de avond ook gezorgd

hun eigen taken hebben in het geheel.

De kosten zullen je ook erg meeval-

voor de inwendige mens. Daarin is heel

Zo zorgt Fred voor de marketing, de

len. Neem gerust contact op met dit

veel mogelijk, van simpele hapjes tot

boekhouding en houdt de intake

ondernemende echtpaar. Dan wordt het

een uitgebreid buffet. (Live) muziek erbij,

gesprekken. Brigitte zorgt mede voor

mysterie opgelost.

of andere artiesten, geen probleem, al-

de aankleding van de ruimte en “doet”

les wordt bij de intake tot in de puntjes

de keuken. Samen ruimen ze alles na

Grand Café Faces

afgesproken. Fred en Brigitte zorgen er

de feestjes weer op. Brigitte heeft

Hoofdstraat 39, 6598 AB Heijen

vervolgens voor dat het op alle gebied

overigens ook nog haar eigen job aan-

t: 0485-511101, m: 06-46186818

een memorabele avond wordt. Je kunt

gehouden. Ze hebben er beide een

info@facesheijen.nl
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Nu we al ruim een jaar samen de redactie vormen van het Hèjs Nèjs en alle lovende woorden over ons blad aanhorende,
durven we het wel aan een keer uit de anonimiteit te treden. Wij stellen ons aan u voor in de vorm van een ”vriendenboekje”.

Naam		
Geboren te
Leeftijd		
Werk		
		
		
		
Hobby		
Sport		
Favoriete
Vakantieland
Muziek		
		
TV-programma
		
Eten		
Huisdieren

Erica Reintjes
Boxmeer ziekenhuis
43
Sales Manager Engeland / Ierland
Verkoop van verse en bevroren
kuikenproducten naar o.a.
groothandels, supermarkten etc.
Wandelen, muziek, spellen, puzzelen
Wandelen / Fietsen

Naam		
Geboren te
Leeftijd		
Werk		
Hobby		
Sport		
Favoriete
Vakantieland
Muziek		
TV-programma
Eten		
Huisdieren

Harrie Janssen
Ottersum
63
Tot 2010 Meettechnicus
Van alles wat.
Voetbal, De scheidsrechters

Naam		
Geboren te
Leeftijd		
Werk		
		
Hobby		
Sport		
Favoriete
Vakantieland
Muziek		
TV-programma
Eten		
Huisdieren

Gonda van den Heuvel
Veghel
30
Momenteel werkzoekend,
adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
Wandelen, fietsen
Hondentraining, paardrijden

Naam		
Geboren te
Leeftijd		
Werk		
		
Hobby		
		
Sport		
Favoriete
Vakantieland
Muziek		
TV-programma
Eten		
		
Huisdieren

Hans Boekholt
Nijmegen
47
Fasor te Ottersum: kantoor voor
administratieve diensten en advisering
lezen. sport (passief) en bij
gelegenheid iets organiseren.
Voetbal

Italië
van Creedence Clearwater Revival
en Amy Winehouse tot Racoon.
Misdaadseries / The Voice of Holland /
Expeditie Robinson.
Japans / Italiaans / Echt chinees
2 lapjeskatten, Zipke en Wopke

Moet nog komen
Jaren 60 en 70
Pauw en Witteman
Alles wat lekker is
Geen

Nederland
Bon Jovi, Anouk
Kookprogramma’s
Chinees
Kyra (Drentsche Patrijshond)

Cyprus
Muziek met een Limburgs tintje
Studio Sport
Geen bijzondere voorkeur, maar een
pudding vind ik wel lekker.
Neen.

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Patrick
2. speelkaarten
3. de rest van de familie
Deze persoon zou ik graag willen interviewen:
Daniel Schonenberg, een Heijenaar in Berlijn.
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Jeremy Clarkson
Hèjs Nèjs is voor mij:
Elke maand weer blinken van trots als ons dorpsblad weer in
de bus valt na een gezamelijke inspanning!

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Overlevingspakket
2. Een groot mes en een bijl
3. Satelliet telefoon
Deze persoon zou ik graag willen interviewen:
Een campingeigenaar in Portugal
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Abramovich
Hèjs Nèjs is voor mij:
Een week stressen om de deadline te halen.

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Anton en Kyra
2.Veel boeken
3. En iets om weer van dat eiland af te komen!
Deze persoon zou ik graag willen interviewen:
Niemand in het bijzonder, bijna iedereen heeft wel iets
interessants te vertellen.
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Geen persoon maar met mijn hond. Heerlijk lijkt me dat!
Hèjs Nèjs is voor mij:
Een leuke manier om meer mensen te leren kennen in Heijen

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Mobieltje
2. Laptop
3. Boeken
Deze persoon zou ik graag willen interviewen:
Een redactielid van Voetbal International
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Een verslaggever die een Europese voetbalwedstrijd voor
de radio of televisie moet verslaan.
Hèjs Nèjs is voor mij:
Een blad voor de Heijense dorpsgemeenschap, dat Heijenaren bindt en op een prettige manier het Heijense nieuws
brengt.

Vervolg op blz. 15
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Naam		
Geboren te
Leeftijd		
Werk		
		
Hobby		
Sport		
Favoriete
Vakantieland
Muziek		
TV-programma
Eten		
Huisdieren

Henk Kerkhoff
Heijen
58
Stadsontwikkeling gemeente
Nijmegen
Fietsen, wandelen, muziek
Atletiek, wielrennen, voetbal

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1.Boot
2.Bugel
3.Lucifers

Noorwegen, Schotland
Sting, Eva Cassidy, German Brass
Twee voor twaalf, Engelse detectives
Vind heel veel soorten lekker!
Hond, kanarie, kat, vissen (gehad)

Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Eric Vloeimans (trompettist)

Naam		
Geboren te
Leeftijd		
Werk		
Hobby		
Sport		
Favoriete
Vakantieland
Muziek		
TV-programma
Eten		
Huisdieren

Jan Teerling
Boxmeer
65
Genoeg
Puzzelen, Fietsen
Fitness, Skiën

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Elly
2. Lucifers
3. Dik leesboek

Naam		
Geboren te
Leeftijd		
Werk		
		
Hobby		
		
		
Sport		
		
Favoriete
Vakantieland
Muziek		
TV-programma
Eten		
Huisdieren

Marjo Boekhorst
H. Landstichting.
58
medewerker leen- en klantenservice
bij Biblioplus
spelen op de altsax bij fanfare EMM,
reizen, lezen, vrijwilligerswerk bij VVV
Gennep
Soms wat sjokken met de nordic
walking stokken

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1.Theo
2. Mijn moeder
3. Internet

Zwitserland
Rowwen Hèze
De Wereld Draait Door
Chinese fondue en alle soorten fruit
geen

Hèjs Nèjs is voor mij:
Een enorme uitdaging. Iedere maand weer het blad vullen
met leuke wetenswaardigheden voor en over Heijen: prachtig! ik ben er best trots op.

Oostenrijk
Nederlandstalig Country en Western
Sport programma’s
Normale Hollandse Pot
Geen

Deze persoon zou ik graag willen interviewen:
oudere, die de oude kerk van Heijen heeft bezocht

Hèjs Nèjs is voor mij:
Erg interessant en dankbaar werk in een enthousiast team

Deze persoon zou ik graag willen interviewen:
Broeder Hyginus; Oud Directeur van Saint Louis in
Oudenbosch
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Met niemand
Hèjs Nèjs is voor mij:
elke keer weer een uitdaging! !om dit met elkaar weer
rond te krijgen

Deze persoon zou ik graag willen interviewen:
Prinses Maxima
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Met niemand, er is overal wel wat, toch?
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VERVOLG COLLEGEBEZOEK

Vervolg Collegebezoek
Vervolg collegebezoek aan Heijen
Op 20 september jl. bracht het college van B&W een
bezoek aan Heijen. Tijdens een drukbezochte avond in
D’n Toomp hebben bewoners, de dorpsvereniging Hèjje
mojjer en het college uitgebreid met elkaar gesproken
over onderwerpen die belangrijk zijn om prettig te
kunnen wonen in Heijen. Onderwerpen die echt leven
onder de bewoners zijn onder meer het centrumplan
voor Heijen en het kruispunt aan de Hoofdstraat. Ook
werd nog eens benadrukt dat bewoners het belangrijk vinden dat de gemeente hen in een vroeg stadium
informeert over plannen die Heijen en omgeving
betreffen. Het college heeft beloofd hier goed op toe te zien.
Het vervolg
De gemeente heeft de vragen en problemen die
tijdens het collegebezoek zijn genoemd geïnventariseerd.

Gesignaleerde aandachtspunten

Per onderwerp is bekeken wat eraan gedaan kan worden, wanneer dat kan gebeuren en door wie. De gemeente betrekt hier ook andere instanties bij, zoals de
politie, welzijnsinstelling Synthese, de wooncorporatie
en vanzelfsprekend ook de dorpsvereniging Hèjje mojjer.
Overzicht
In bijgevoegd overzicht zijn de meest genoemde onderwerpen opgenomen. Bij elk onderwerp staat welke actie
wordt ondernomen en wanneer dat gebeurt. Sommige
acties kunnen op korte termijn worden opgepakt of zijn
zelfs al klaar, sommige kosten wat meer tijd. Er zijn ook
onderwerpen waar (vooralsnog) geen oplossing voor is.
Dit overzicht is slechts een greep uit de totale lijst. Wie
het complete overzicht wil bekijken, kan terecht op de
website van de gemeente: www.gennep.nl kies voor
Wonen en Leven/Dorpen en wijken en klik dan op Heijen.

Actie/mogelijke oplossing

Datum gereed

Onderhoud in de wijk
Egalisering van terrein aan de Hoofdstraat ten
behoeve van evenementen.

Het terrein aan de Hoofdstraat is onderdeel van het centrumplan
Heijen (zie verderop)

Gevraagd wordt enkele paden van het
“Heijens Ommetje” te snoeien.

In onderling overleg tussen de werkgroep’ Hejjs Ommetje’ en buitendienst wordt nader in beeld gebracht welke werkzaamheden
nog moeten plaatsvinden. Naast snoeiwerk gaat het ook over de
verdere inrichting/bebording van het ommetje. Wat realiseerbaar
is hangt mede af van de kosten en financiële mogelijkheden.

Voorjaar 2012

Melding van overlast van jongeren op een aantal locaties In de kern Heijen: bij D’n Toomp,
gymzaal, speeltuin, terrein tennisvereniging en
bij de JOP.

Inzet jongerenwerker.

Voor eind 2011

Vrijwilligers voor beheer van D’n Toomp zijn
steeds moeilijker te vinden. Dit leidt tot extra
kosten.

Overleg met bestuur van D’n Toomp. In overleg met gemeente
wordt momenteel gezocht naar geschikte kandidaten (doelgroep
Wet Werk en Bijstand) die beheerstaken op zich kunnen nemen.

Voor eind 2011

Kan er een maaltijdvoorziening voor ouderen
worden opgestart indien hier voldoende
belangstelling voor is?

Dit is een initiatief dat door bewoners/vrijwilligers zelf opgepakt
zou moeten worden. Gemeente kan eventueel ondersteunen bij
het opzetten via begeleiding Synthese.

Afhankelijk van lokaal
initiatief

Verzoek om speeltuin in Smele II.
Verzoek om een zandbak in de speeltuin.

Het Speelruimtebeleidsplan met bijbehorend uitvoeringsplan is
vastgesteld voor de periode 2009-2014. Het plan is destijds in alle
kernen van de gemeente met bewoners en jeugd besproken. In
dit plan zijn géén middelen opgenomen voor de realisatie van een
speeltuin bij Smele II. Ook in relatie tot bezuinigingen is dit niet
haalbaar.

Gereed/geen vervolgactie

Betrek bevolking van Heijen (met name ook
de jeugd) in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het centrumplan. Aandacht voor de
afwegingen ten aanzien van de locatiekeuze
voor de WoZoCo en het evenemententerrein,
de inrichting van het plein bij de kerk, parkeerdruk bij D’n Toomp en de JOP.

Het stedenbouwkundig plan bespreken met bevolking in Heijen.
Input die vanuit Hèije Moijer geleverd wordt meenemen bij de
planvorming. Voorstellen bewoners: studenten een 3D animatie laten maken om de plannen te visualiseren en het uitzetten van een
enquête om de wensen van de inwoners te peilen.
Stand van zaken: door een stedenbouwkundig bureau is een
schetsontwerp van het gebied gemaakt. Deze wordt gepresenteerd aan bevolking Heijen. Voorbereiding van de bijeenkomst
vindt plaats in overleg met Hejje Mojjer.

Samen leven

VERVOLG COLLEGEBEZOEK

Ontwikkelingen rond ROC.
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ROC en industrieterreinen Heijen. Algemeen: Er wordt aandacht
gevraagd voor tijdige communicatie met bewoners en dorpsvereniging
bij (nieuwe) ontwikkelingen op dit terrein.

Verkeer
Geluidsoverlast van A77 en rondweg.

Betreft Rijksweg en Provinciale weg. Rijkswaterstaat, respectievelijk de
provincie gaan over overlast, eventuele maatregelen en geluidmetingen.
Bewoners/ Hejje Mojjer stellen een brief op waarin de overlast concreet wordt gemaakt. De gemeente stuurt deze brief door en dringt
er bij de overheden op aan om hier aandacht aan te besteden. Brief in
overleg met Hejje Mojjer .

Voor eind 2011

Waarom is er gekozen voor verkeersdrempels
in plaats van slidings?

Er hebben tijdens de voorbereiding van de Reconstructie Hoofdstraat
meerdere overleggen met Hèjje Mojjer en openbare informatieavonden plaatsgevonden. Drempels zijn gekozen (boven andere maatregelen) omdat binnen 30 km/uur-zones deze noodzakelijk (effectief)
worden geacht om lagere snelheden af te dwingen.

Gereed

Kruispunt Hoofdstraat/industrieterrein.

Tijdens de avond in D’n Toomp is een werkgroep opgericht die zich
hiermee bezig gaat houden .Er wordt een overleg gepland met de
werkgroep en de wethouder en beleidsmedewerker verkeer.

Eind 2011

Verzoek om eenrichtingsverkeer aan de Heikampseweg op te heffen.

Wethouder bespreekt dit verzoek met beleidsmedewerker verkeer.
Dit is mogelijk, maar vereist een verkeersbesluitprocedure.
Hiervoor dient een formeel verzoek van Hejje Mojjer, met blijk van
draagvlak van aanwonenden te worden ingediend.

Afhankelijk van initiatief

Verbod voor vrachtwagens op de Hoofdstraat
moet beter aangegeven worden.

Rondom het kruispunt Hoofdstraat-Boxmeerseweg-Heesweg worden
aanvullende verbodsborden besteld en geplaatst.

1e kwartaal 2012

Toestaan van agrarisch verkeer op de rondweg
om de kom te ontlasten?

De Rijksweg N271 is een provinciale weg. Deze weg is op dit moment
een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur. Landbouwverkeer is niet toegestaan op autowegen in het kader van verkeersveiligheid. De Provincie is aan zet met betrekking tot herinrichting van de
Rijksweg N271 t.h.v. Gennep en Heijen.

Openbare orde en veiligheid
Melding van overlast jongeren op een aantal
locaties. In de kern Heijen: bij D’n Toomp,
gymzaal, speeltuin, terrein tennisvereniging en
bij de JOP. Afval wordt niet opgeruimd en er
wordt gedeald. Er wordt eveneens overlast
ervaren bij de Schuttershof, met name van
rokende bezoekers buiten en de discobus uit
Groesbeek.

Probleem bespreken in veiligheidsoverleg.

Wordt ingepland

Er wordt overlast geconstateerd van hondenpoep, o.a. bij de sportvelden.

Gemeente plaatst artikel met uitleg over hondenpoepbeleid in Hejs
Nejs.

Januari 2012

Er wordt te hard gereden op de Hoofdstraat.

Controle door verkeersveiligheidsteam van de politie. Bedrijven informeren over ongewenst verkeersgedrag van chauffeurs, zodat zij deze
erop aan kunnen spreken. Conform afspraak met het industrieschap.

Het verbod op vrachtverkeer op de Hoofdstraat wordt genegeerd.

idem
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De kennis van mensen
In deze wereld zullen wij nooit het volmaakte bereiken, hoezeer wij er toe geroepen worden en hoezeer wij
daarnaar verlangen. Zo is ook onze kennis op allerlei gebied onvolkomen. Geen enkele tak van wetenschap
heeft het eindstation van het volkomen kennen bereikt.

De knapste professoren weten dat zij

laten kennen dat wij daar meer dan

altijd weer aan een grens komen. Iemand

genoeg aan hebben om in vertouwen

heeft eens gezegd dat de wetenschap

onze pelgrimstocht naar het hemelse

telkens een deur opent naar een tot nu

vaderland voort te zetten. Hij is een God

toe onbekend vertrek, maar weer voor

van leven, licht, waarheid en bevrijding.

een andere gesloten deur komt te staan

Het is een bevrijdende troost dat God

en wanneer die geopend is, volgt er weer

geen half werk doet. Iemand heeft eens

een gesloten deur. En zo gaat het voort.

gezegd: “Alles wat half is, blijft in de dood

Elke opening van een deur geeft wel

steken”. Eenmaal zullen wij ten volle

nieuwe kennis, een bepaald licht valt er

kennen, zoals wij door God gekend zijn.

op de problemen, en dat geeft weer

Dan zijn er geen gesloten deuren

een stukje bevrijding uit de donkere on-

meer. Het volle licht breekt aan. Ook

wetendheid. Maar omdat niet alle deu-

al kunnen wij ons daarvan nu geen

ren geopend worden, volgt ook nooit

volkomen voorstelling maken, het is ge-

het volle licht en de volkomen ken-

noeg dat wij de garantie van de volko-

nis. Dit geldt ook op het gebied van de

men kennis hebben. Wij dragen blijmoe-

theologie, die wel telkens nieuw licht kan

dig het kruis van de onvolmaakte kennis.

laten vallen maar nooit het volle licht van
een volkomen theologie. Dit kruis van de

Pastoor H. Reijnen

onvolmaaktheid hebben wij eenvoudig te
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

dragen.Wij zullen ons niet aanstellen alsof
wij alles weten of kunnen weten, zolang
we met dit sterfelijke bekleed zijn. Wij
mogen ons niet verheffen boven de apostel
Paulus, die ook onvolkomenheden kende.
Paulus zag in zijn antieke spiegel van
metaal, dat bobbelig was en niet
helder als glas. Zo zag hij een wazig en wat
vertrokken beeld van de werkelijkheid. Dat is ook in het geestelijke leven
zo. Maar God zij dank heeft Hij zich zó

Kerstwens
ook aan het eind van dit jaar wensen
pastoor Reijnen en het kerkbestuur u
allen een gezegende Kerst en fijne
vakantiedagen met familie en vrienden.

HEISA
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In memoriam: Theo Willems

belangstellenden

dorps-

daarop werd hun enige zoon Theo ge-

Theo is volkomen onverwachts gestor-

gemeenschap op 14 oktober jl. af-

boren. Piet stond in de familie bekend

ven. Hij voelde dat zijn mogelijkheden

scheid van hem genomen. Moge hij

als een eenvoudig en tevreden mens.

gaandeweg steeds verder afnamen.

nu rusten in de eeuwige vrede en

Hij was echt trots op zijn kleinkinderen.

Bijvoorbeeld het klussen bij de kin-

het eeuwige licht van zijn Schepper.

Het overlijden van zoon Theo was een

uit

onze

deren lukte niet meer zo goed. Maar

zware slag voor Piet en Mientje. Dit ver-

Theo was een volhouder, dus ging hij

In memoriam: Piet Boumans

driet heeft zijn verdere leven overscha-

door, ook met z’n hobby’s (o.a. biljar-

Piet is overleden in zijn 84e levensjaar en

duwd. Met het klimmen der jaren moest

ten en V.V. Heijen). Het samenzijn met

na een druk bezochte uitvaartviering is

Piet ervaren dat zijn fysieke mogelijkhe-

zijn gezin, maar vooral het bezoek van

hij begraven op ons parochiekerkhof. In

den gaandeweg steeds verder afnamen.

z’n kleinkinderen waren voor hem heel

zijn leven heeft hij z’n mannetje gestaan.

Maar dankzij de goede zorgen van Mien-

feestelijke momenten die hij zo lang

Toen hij pas 19 jaar was, kreeg hij kort

tje, bijgestaan door de thuishulporgani-

mogelijk probeerde te rekken. Theo en

na de 2e wereldoorlog de verantwoor-

satie, kon hij op z’n oude dag blijven wo-

z’n vrouw Mientje waren welhaast on-

ding voor de bedrijfsvoering van het

nen in de hem vertrouwde woning van

afscheidelijk. Op de fiets naar Gennep

transportbedrijf. Dat was nodig nadat

z’n ouders. Hij is gestorven in de hoop

voor de boodschappen; je zag ze vrijwel

z’n vader bij een tragisch ongeval om

dat hij hen die hij liefhad zal terugvinden.

altijd samen. Theo was een echtgenoot,

het leven was gekomen. Samen met z’n

Moge hij nu rusten in de hemelse vrede

vader en opa van wie je kunt zeggen:

broers heeft hij de schouders eronder

van zijn Schepper en daar zijn geliefden

“eenvoud is het kenmerk van het ware”.

gezet en tot 1973 heeft hij – samen met

terugzien.

In een drukbezochte uitvaartviering

hen - het bedrijf gerund. Hij trouwde

hebben de familie, vrienden en veel

met Mientje Bons in 1955 en in het jaar

Vieringen in de maand december 2011
Zaterdag 03 december

geen dienst

Zondag 04 december 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 10 december 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang
Zondag 11 december 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 17 december 19.00 uur Kerstconcert m.m.v. diverse Heijense muziekgezelschappen
Zondag 18 december 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 24 december 19.00 uur Herdertjesmis, Familie-Eucharistieviering met het kinderkoor
Zaterdag 24 december 22.00 uur	Nachtmis, Eucharistieviering met de Maasklanken en het Gregoriaans
Koor
Zondag 25 december 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Maandag 26 december 09.30 uur Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 31 december

geen dienst

Zondag 01 januari 2012, 09.30uur Eucharistieviering met volkszang

HEISA
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Vormsel vrijdag 23 maart 2012
Op vrijdagavond 23 maart 2012 om 19.00 uur bestaat er de mogelijkheid om in onze kerk deel te nemen aan het vormsel. Het vormsel wordt gedaan door de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. In het nieuwe jaar zal hiervoor
een bijeenkomst op school worden georganiseerd. Dan kunt u uw kind opgeven hiervoor. Maar ook voor kinderen en hun
ouders/verzorgers die wel in Heijen wonen maar niet op de basisschool in Heijen zitten, willen we de mogelijkheid aanbieden om mee te doen. U kunt uw kind opgeven vóór 01-01-2012 bij pastoor Reijnen tel. (0485) 511533 of Marita Lambregts tel. (0485) 514665 (contactpersoon school). U krijgt dan een uitnodiging thuisgestuurd voor de informatieavond.
Interieurverzorging van de kerk
Er is een heel actieve groep van ong. 15 dames die het bijhouden van het kerkinterieur verzorgt. Dit gebeurt in drie groepen
van vijf dames die ongeveer om de twee maanden poetsen, dus elke groep poetst twee keer per jaar, meestal op maandag- of
woensdagmorgen. Hierbij wordt rekening gehouden met feestdagen als Kerstmis, Palmpasen en eerste communie. Er wordt dan
gestoft, gezogen en gedweild maar natuurlijk ook koffie gedronken en even lekker bijgepraat. En tegen de middag is alles weer
spic en span. Ook is er nog een groep dames die het koperpoetsen voor haar rekening neemt. De mooie koperen kandelaars
en het doopvont staan er na een poetsbeurt weer prachtig blinkend bij. Wij als kerkbestuur zijn al deze dames zeer erkentelijk
voor hun inzet om onze kerk aan de binnenzijde een goed verzorgde uitstraling te geven.Voel je er iets voor om onze groepen
hierbij te komen helpen? Ook heren zijn welkom voor een klusje of iets waar de dames moeite mee hebben (bijvoorbeeld
spinnenwebben weghalen). Voor informatie of aanmelding is de contactpersoon Lena Coenen, Nieuwwijkstraat 7 tel. (0485)
532341.Volgende keer iets over een andere werkgroep.
Het kerkbestuur
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Als er geen voetbal is

heb ik geen zondag
Bezoek mag op zondag pas na half vijf aan komen waaien en als Heijen niet wint, kun je beter helemaal niet komen.Waar hébben jullie het over vraag je je vast af. We praten met Riek (73) en Gerrit (74) Wijers uit de Hoefstraat. Zij zijn al tientallen jaren de stille krachten achter V.V. Heijen. Onmisbare mensen die een voetbalvereniging
nu eenmaal nodig heeft om alles soepel te laten verlopen. En bovenal zijn zij ook fanatiekeV.V. Heijen supporters.
Riek en Gerrit hebben nu besloten het iets rustiger aan te gaan doen, vandaar dat het Hèjs Nèjs eens bij deze
bezige bijen langs ging. Het valt niet te ontkennen,V.V. Heijen maakt een groot deel uit van hun sociale leven.
Hoe begon het?

Lars (14), zoon van Carla en Bert

in de kantine was Gerrit ook actief als

Gerrit kreeg in 1963 een baan bij

Kerkhoff, is zelfs al vanaf de dag van zijn

bestuurslid, in het onderhoud en de

Hendrix Veevoeders, voorheen beter

geboorte lid van V.V. Heijen!

groenploeg. De meeste leden van deze

bekend als De Körver. Bij deze baan

ploeg zijn inmiddels gepensioneerd,

hoorde ook een huis in de Hoefstraat

Werkzaamheden

waardoor de naam van de groenploeg

en zo kwamen Riek en Gerrit enige ja-

Gerrit is, toen hij pas in Heijen woon-

zoetjes aan veranderd is in grijsploeg.

ren later terecht in Heijen. Beide zijn

de, gaan voetballen bij de veteranen,

Ze vertellen een mooi verhaal uit de

afkomstig uit Afferden, daar zijn ook

hoewel … meestal maar een halve

begintijd: Gerrit, die ’s morgens met de

de kinderen geboren. De kinderen, dat

wedstrijd, anders kon de kantine niet

groenploeg aan het werk was geweest

zijn Bert en Carla. Zowel Bert als Carla

open! Want de kantine, dat was echt

kwam snel naar huis, want hij moest ’s

en ook hun eega’s, alle vier hebben ze

Gerrit’s ding. Na de opening van het

middags gaan werken. Met het brood-

bij V.V. Heijen gevoetbald en nu zijn de

nieuwe sportpark aan de Heikampse-

trommeltje achterop de fiets reed hij

drie kleinkinderen aan de beurt. Het

weg in 1980 is Gerrit vijftien jaar lang

weg. Even later zag Riek hem weer langs

zit gewoon in hun genen. Kleinzoon

de kantinebeheerder geweest. Behalve

komen: in plaats van naar zijn werk was

VERENIGINGSINTERVIEW
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hij per abuis weer richting voetbalveld

van de kantine. Jarenlang heeft Riek

erop er weer piekfijn uitzagen. Deze

gereden. Ter hoogte van de kerk be-

voor maar liefst vijf elftallen iedere week

taak was op een gegeven ogenblik niet

merkte hij zijn vergissing. Tijdens hun

alle voetbalshirts, -broeken en sokken

meer vol te houden, waarna een was-

25-jarig huwelijksfeest werden ze door

uitgewassen. Een heel karwei, want zo-

serij werd ingeschakeld. Deze wasserij

hun vrienden daar nog eens fijntjes op

als je begrijpt, waren die kleren meestal

is inmiddels afgebrand. Op dit moment

gewezen. Ze kwamen binnen op een

erg vies. Riek ging de ergste vlekken

zorgt Goen Ronnes voor de was. Ver-

rood/blauw versierde fiets, met achter-

eerst te lijf met een borstel en groe-

der verkocht Riek lootjes bij de kassa

op een broodtrommeltje. Samen met

ne zeep. Na het wassen hing het spul

en zorgde ze iedere week voor de le-

het duo Toon Franken en Piet Janssen

overal in het hele huis te drogen, want

vensmiddelenmand die de hoofdprijs

maakte Gerrit elke vrijdagochtend de

het mocht niet in een droogtrommel.

vormt van deze loterij. Deze manden

voetbalvelden in orde. Er werden lijnen

Als alle was dan eindelijk droog was

werden soms ter plekke leeggegeten in

getrokken en de doelnetten werden

maakte Riek de tassen van de spelers

de kantine. Het zorgde voor heel wat

opgehangen. Vroeger waren die lijnen

weer tip top in orde, zodat zij de week

gezellige uurtjes!

van kalk en moesten ze op zondag
soms nogmaals getrokken worden als
het geregend had. Op vrijdagmorgen
was het bij V.V. Heijen de zoete inval.
Riek was inmiddels ook ingeschakeld
en zorgde op deze ochtenden voor de
koffie. Veel mensen vonden het gezellig even op de koffie te gaan bij Riek
in de kantine. Vaak met vlaai erbij, er
viel altijd wel wat te vieren. Ook als je
bijvoorbeeld lid wilde worden van de
groenploeg kostte dat minstens een
vlaai. De chauffeur van de brouwerij
wist van deze gezelligheid en plande
de leveranties voor de kantine zo veel
mogelijk rond de koffietijd.
Poetsen en wassen
Samen met Stiena Jacobs heeft Riek
jarenlang op maandag en vrijdag gepoetst, niet alleen de kantine, maar ook
de kleedlokalen en de douches. Samen
met Gerrit zorgde ze voor aanvulling
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Geschorst

Riek geconfronteerd met inbraken in

graag. Ze gaan altijd met een stuk of

Een anekdote waar ze achteraf nog

de kantine. Eenmaal waren een paar

zestien mensen uit de buurt naar de

hartelijk om hebben gelachen was de

jonge jongens getuige geweest van de

verschillende carnavalsbals. En natuur-

keer dat Gerrit een van het veld afge-

inbraak. Toevallig waren ze “politie” aan

lijk bezoeken ze de wedstrijden van VV

stuurde speler “bedreigde” met een

het spelen en hadden het kenteken

Heijen en gaan ze regelmatig hun klein-

paraplu. De boze speler maakte wat

van een in de heg geparkeerde auto

kinderen aanmoedigen. Dat kunnen ze

opmerkingen richting Riek die Gerrit

genoteerd. Laat dat nou de auto van

gewoon niet laten.

niet kon waarderen, vandaar zijn ietwat

de inbrekers blijken te zijn!

Zo hebben we alweer een succesvol

wilde actie. Er werd echter melding van

Heijens echtpaar geportretteerd. Een

gemaakt en Gerrit moest zich verant-

Is er nog een leven naast

gouden stel voor VV Heijen, zonder dit

woorden voor de tuchtcommissie van

V.V. Heijen?

soort vrijwilligers kan een vereniging

de KNVB. Hij werd een paar weken

Ja, zeggen ze allebei, we hebben geluk-

niet bestaan. De mensen die al vrijwilli-

geschorst, dus hij mocht zich niet op of

kig ook nog een paar andere hobby’s.

gerswerk doen weten het: het verrijkt je

rond de velden vertonen. Gelukkig was

Riek maakt kaarten en ze zijn lid ge-

leven en je doet wat voor de gemeen-

het winterstop! Het verhaal van de pa-

worden van de bibliotheek. Carla be-

schap. Dat is in het kort wat er gebeurt

raplu werd tijdens de zittingsavonden

trapt hen nog wel eens als ze heerlijk

als je je inzet.Gerrit en Riek Wijers zijn

van de Wortelpin nogmaals op komi-

samen zitten te lezen. Ze hebben een

het perfecte voorbeeld: dankzij hen is

sche wijze opgevoerd.

diepe achtertuin met een mooi tuin-

(VV) Heijen veel mojjer geworden. VV

huisje. Ook ligt er een grote vijver met

Heijen heeft ongetwijfeld veel aan dit

Dieven

vissen. De tuin onderhouden ze samen.

ijverige stel te danken. En dat mag best

Een aantal keren werden Gerrit en

Carnaval vieren doen ze ook heel

wel eens hardop gezegd worden.
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17 December: kerstconcert in de kerk
Op zaterdag 17 december a.s. geven verschillende Heijense muziekgezelschappen hun gezamenlijke kerstconcert.
In de parochiekerk H. Dionysius spelen en zingen o.a. de Maasklanken, het Opleidingsorkest Play Together, het Gezinskoor, het Gregoriaans koor en Fanfare EMM mooie liederen om iedereen weer in kerstsfeer te brengen. Het
concert begint om 19.00 uur. Na afloop, ongeveer 20.15 uur, staat de koffie klaar. De entree is gratis, een vrijwillige
bijdrage is welkom. Wij nodigen u van harte uit met ons de Kerst in te luiden.

SPELEN MET TAAL
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Uit de krant
Al onze gerechten worden op oosterse wijzen klaargemaakt.
(menukaart restaurant Den Haag)

Medeklinkers op een rij

Cheney heeft een dochter die lesbisch is en woont al jaren samen met haar vriendin.

Slechtstschrijvend: liefst 9 medeklinkers ach-

(Gay Krant)

ter elkaar! In een eerdere editie kwamen we
met angstschreeuw tot 7 medeklinkers.

Senator vertrekt om kunstmokkel.
(Leeuwarder Courant)
Hij heeft zich jarenlang hard gemaakt voor behoud van het zwembad en vocht voor subsidies.
(Dagblad van het Noorden)

In een dubbelgram zit
dubbele informatie
verscholen
“Droog is ‘t”, zei de drogist. De regent op

Een moderne pier moet Scheveningen een nieuwe toekomst bieden. Wie de zee nadert,
moet de kust kunnen zien. Om die blik mogelijk te maken, zal de gemeente Den Haag

zijn buiten sprak: “‘t Regent niet”, en ging
naar buiten.

moeten slopen.
(Nu.nl)

Wat niet kan, is nog nooit gebeurd

Twee kinderen tegen
elkaar

Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar eigen

Weet je hoe een struisvogel geboren

levensduur te verkorten

wordt? Die komt uit een ei. En weet je hoe

Je hebt niet verloren als je opgeeft, maar wanneer je nooit geprobeerd hebt

een zebra geboren wordt? Ehh: Streepje

Het is beter om een kaars aan te steken, dan om de duisternis te vervloeken

voor streepje.

Enkele wijze gedachten

Je weet nooit wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt
Met beide voeten op de grond, kom je geen stap vooruit
Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist

Cruijffiaans

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven

‘Hoe langer je ongeslagen bent, des te

Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden

dichterbij komt je nederlaag.’

Wie geen nederlaag aanvaardt, kan niet verslagen worden
De top is slechts het excuus voor de beklimming
Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering, blijven het ideeën
Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat
Om je dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden
Klagen is zinloos: doe iets of vergeet

Loesje
“En toen vroeg de bankbediende of hij in mijn
tent mocht logeren tot de
crisis voorbij is“

“Wat er ook speelt in een
land, laat het vooral de
kinderen zijn“
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Gerrit Stoffele heeft een

voor blaasmuziek

passie

Deze maand hebben wij een gesprek met Gerrit Stoffele (71), een
geboren en getogen Heijenaar die zijn sporen in de Heijense muziekgeschiedenis meer dan verdiend heeft. Want ga maar na, hij is
al eenenzestig jaar lid van fanfare EMM en vrijwel even lang van de
Boerenkapel, die later Hofkapel en nog later Die Original Maastaler
werd. In 1976 was Gerrit Prins Carnaval van het Wortelpinneriek.
Ook buiten Heijen werd Gerrit bekend.

Hoe ben je begonnen?

Dus dat was alleen nog maar

ven, de motivatie was wel eens ver te

Gerrit lacht: “dat kwam door mijn broer

hobby?

zoeken, maar die vlieger ging niet op. Mijn

Frans, die iets ouder is dan ik. Hij werd

Gerrit: “ja, maar het was altijd mijn diep-

gezin vond dat ik nu ook maar even door

lid van de fanfare, maar als ik even de

ste wens om in de muziek mijn brood te

moest zetten, en gelukkig maar!

kans kreeg, speelde ik op zijn instrument.

gaan verdienen. Ik had echter een techni-

Toen ik echter eindelijk in 1981 beide di-

Toen ik 10 jaar was mocht ik eindelijk

sche opleiding gedaan en ik had een goe-

ploma’s gehaald had was het wederom

ook lid worden. Ik ben les gaan nemen

de baan bij Stork in Boxmeer. Bovendien,

niet zo eenvoudig. Om les te kunnen

bij Jan Linssen en later bij zijn broer Wim.

ik had een gezin, dus zo gemakkelijk stap

geven in het basisonderwijs moest ik

Ik heb leren spelen op een piston, maar

je niet over. Maar in 1974 ben ik toch

ook nog een didactische opleiding gaan

nu speel ik al jaren trompet. Op mijn

begonnen met de schriftelijke opleiding

volgen en die kon ik alleen doen als ik

dertiende mocht ik voor het eerst een

voor orkestdirigent. Toen het bij Stork

ook les gaf in het basisonderwijs. Ge-

solo spelen en wel gelijk op een groot

begin jaren tachtig wat minder ging en

lukkig bracht Martien Willems, hoofd

concours. Rond mijn 17e kwam voor

men de werknemers die weg wilden sti-

van de basisschool in Heijen uitkomst.

het eerst de mogelijkheid om examens

muleerde een studie te gaan volgen, heb

Ik mocht één uur per week muziekles

te doen via de Bond en dat heb ik toen

ik daar meteen gebruik van gemaakt. In

gaan geven, zodat ik de nodige ervaring

meteen gedaan. In die tijd ben ik ook les

1980 volgde ik een theorieopleiding voor

kon opdoen. Die les moest ik wel gratis

gaan geven aan leerlingen van de fanfare.

orkestdirigent in Dordrecht en in 1981

geven, het mocht niets kosten! Toen er

Mijn eerste leerlingen waren Wiel Arts,

een dito praktijkopleiding in Utrecht.

een vervangende leerkracht nodig was

de inmiddels overleden Piet Seuren en

Als het examen naderde was het soms

bij de LHNO in Boxmeer heb ik daarop

Wim Kusters. Wim speelt nog steeds

niet eenvoudig om het vol te houden. Ik

gesolliciteerd en ben ik aangenomen. Het

mee met de fanfare.”

moest wel eens behalve veertig uur wer-

was een heftige leerschool, maar ik heb

ken ook veertig uur studeren. Per week!

er enorm veel profijt van gehad. Alle kin-

In die tijd heb ik echter veel steun gehad

deren zijn even lief als ze alleen zijn, maar

van mijn gezin. Ik had het bijna opgege-

in een groep!”
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in het Hèjs Nèjs hieraan zeker aandacht

bij hem hoornles hebben gehad zijn uit-

Op een gegeven ogenblik kwamen alle

zullen besteden, houden we dit verhaal

eindelijk doorgestroomd naar het Con-

basisscholen in Bergen zonder muziekdo-

nog even aan tot dit jubileum.

servatorium, waaronder zijn zoon Henry.

cent te zitten en die functie heeft hij toen

Verder dirigeerde Gerrit diverse fanfares

En nog steeds geeft Gerrit les of bijles

ingevuld. Na 26 jaar bij Stork in dienst te

en harmonieën, o.a. fanfare Middelaar,

aan beginnende of gevorderde muzikan-

zijn geweest heeft Gerrit zich vanaf dat

Musikverein Wemb, fanfare Wellerlooi.

ten, nu niet meer op de muziekschool

moment, rond 1981, fulltime met lesge-

Sinds jaar en dag is Gerrit ook de 2e di-

maar gewoon bij hem thuis.

ven en dirigeren bezig gehouden. Dat

rigent van Fanfare EMM. Negentien jaar

was echter in het begin ook nog niet

lang is Gerrit vakleerkracht muziek op

Spijt?

voldoende om er een gezin van te on-

basisscholen in de hele regio geweest. Hij

“Nee,” zegt Gerrit, “geen seconde. Het

derhouden. Zijn vrouw Miet is toen voor

gaf op de muziekschool les aan leerlin-

heeft mij veel inspanning gekost te ko-

halve dagen gaan werken en zo kwamen

gen die bugel, trompet, bariton of hoorn

men waar ik wilde komen, maar ik heb

ze er toch. Gerrit wil graag kwijt dat hij

wilden leren spelen. En het zal u verba-

het fantastisch gevonden. Het is zo mooi

heel veel waardering heeft voor Miet en

zen: Gerrit heeft in de loop van de jaren

om het ontwikkelingsproces van een

zijn kinderen. Zij maakten het hem mo-

wel 765 leerlingen opgeleid tot muzikant!

leerling te volgen. Ik probeerde altijd een

gelijk zijn droom waar te maken.

Nog steeds komt hij bij diverse vereni-

goede band op te bouwen met mijn

gingen mensen tegen die hij in vroeger

leerlingen. Maar als het echt niet lukte,

Dirigeren

jaren de eerste beginselen op een blaas-

dan was ik ook eerlijk en zei hem of haar

Behalve lesgeven aan de basisscholen in

instrument heeft bijgebracht. Daar kan hij

dat het beter was te stoppen. Gelukkig

de hele regio is Gerrit ook zijn leven lang

enorm van genieten. Drie leerlingen die

hoefde ik die boodschap niet zo vaak te

dirigent geweest. Gerrit speelde al heel
jong bij de boerenkapel. Vanaf het moment dat de boerenkapel, zo rond 1958,
opging in de hofkapel, die onder de vlag
van de fanfare de carnavalsfeesten opluisterde, nam Gerrit het dirigeren hiervan
voor zijn rekening. In 1972 maakte de
hofkapel zich los van de fanfare en ging
als eigen vereniging die Original Maastaler verder, met Gerrit als voorzitter en
dirigent. Aangezien die Original Maastaler
volgend jaar veertig jaar bestaat en wij
Het Seniorenorkest
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Hoogtepunten

muziek, ook de instrumentensamenstel-

Je mag dus gerust stellen dat de titel

Als we Gerrit vragen de muzikale hoog-

ling is hierop afgestemd. De optreden

boven dit verhaal, Gerrit Stoffele heeft

tepunten te noemen die hij in de afge-

vinden veelal plaats in bijvoorbeeld ver-

een passie voor blaasmuziek, beslist niet

lopen eenenzestig jaar ervaren heeft,

zorgingshuizen en instellingen en bij fes-

overdreven is. En zegt Gerrit, zo lang ik

moet hij toch wel even diep nadenken.

tiviteiten die door de plaatselijke KBO

nog kan en er plezier in heb ga ik door. Ja,

Het zijn er zo veel! Maar dan noemt hij

afdelingen worden georganiseerd. Maar

waarom ook niet. Als je Gerrit zo bezig

er toch drie: de promotie in 1973 in

ook, en dat heeft u in een vorige Hejs

ziet, kun je je voorstellen dat dit nog best

Volkel van de Fanfare naar de afdeling

Nèjs kunnen lezen, treden ze elk jaar in

een lange tijd zou kunnen zijn… Toch

Uitmuntendheid onder leiding van Wim

december op in Winkelcentrum Duken-

mooi als mensen hun droom waar kun-

Linssen; helaas was dit tevens de laatste

burg als de Zonnebloem een winkelmid-

nen maken.

promotie van de Fanfare naar een hoger

dag voor de ouderen organiseert.

muzikaal niveau. Ook aan het bezoek van
Die Original Maastaler aan Mistrinanka
in Tsjechië in 1988 en het honderdjarig
bestaansfeest van de fanfare in 2008 bewaart hij de beste herinneringen.
Gerrit vertelt nog een leuke anekdote
uit zijn beginjaren: Ook zijn militaire
dienst stond in het teken van muziek.
Gerrit zat bij het Korps de Limburgse
Jagers. In 1959 werden er in Brussel TV
opnamen gemaakt van dit orkest tijdens
een NATO taptoe. De hele familie ging
TV kijken bij de buren, want die hadden
als enigen in de straat een televisietoestel.
Onze Gerrit op TV! Dat was heel wat in
die jaren.
Het seniorenorkest
Ook dit is een orkest dat door Gerrit
gedirigeerd wordt. Het idee ontstond
in 1988 bij de Centrale van de Katholieke Bond van Ouderen in de gemeente
Gennep. Als voorbeeld dienden de seniorenorkesten van Cuijk, Nijmegen en
Venray. Sinds 2004 leidt Gerrit dit orkest.
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit
Egerländer, Tsjechische en Boheemse
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November Allerzielen

Collecte Brandwondenstichting

Het wordt weer twee november: Allerzielen,
de dag dat velen aan de graven doet knielen,
we gedenken hen die zijn overleden,
misschien kort, maar ook lang geleden,

De collecte van de Brandwondenstichting in oktober j.l.
heeft een bedrag van € 680,00 opgebracht.
Namens de Brandwondenstichting danken wij alle gevers
en collectanten voor hun bijdragen en inzet.

Hier ligt verstrooid of begraven,
zij die zich voor altijd in ons leven begaven,
een moeder, vader, vrouw, man of kind,
maar ook een goede kennis of een dierbare
vrind.

Contactpersoon Brandwondenstichting Heijen

Zij gingen op aarde voor altijd van ons heen,
lieten ons onwillig met ons verdriet alleen,
konden wij maar geloven,
in wat de kerken ons doen beloven.
Maar wij ontvangen van God geen enkel levensteken,
het is daarom dat wij met verdriet naar die graven keken,
wij willen zo graag weer voor altijd samenzijn,
maar dan zonder dat verdriet en aardse pijn.

Ellie Hiep, Heesweg 23

Geboren

De Heikampseweg is weer een bewoner rijker.

Toch doet ons deze dag gedenken,
dat God ons na de dood “eeuwig leven” zou
schenken,
in deze “hoop en dat vertrouwen”
willen wij verder leven en niet meer rouwen.
Lieve mensen die ons hebben verlaten,
nog steeds willen wij in gedachten met jullie
praten,
blijf van ons houden en zorgen,
tot ziens, tot dat ook wij in de dood worden
geborgen.

Ook de Beukenlaan heeft een nieuwe bewoner.
Koen en Khalon hartelijk welkom in Heijen,
ouders van harte gefeliciteerd

Ingestuurd door Annie de Rijck

Wij feliciteren Stella Roodbeen:
De winnaar van KreaDoe Creatief! 2011 is Stella Roodbeen met haar gehaakte PTT-tas.
Zij heeft de hoofdprijs gewonnen en mag de beurs met 30 vriend(inn)en gratis bezoeken.
Veel stemmen
Ook dit jaar is massaal gestemd op de finalisten. Van de ruim 4.700
uitgebrachte stemmen werden er ruim 800 uitgebracht op de tas van
Stella Roodbeen, een inzending in de categorie Haken & Breien. Daarmee is zij met grote voorsprong de winnaar van dit jaar.
Namens Stella iedereen bedankt voor het stemmen!

Hejje - natuurlijk - mojjer
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De Kruisspin
Ajakkes… een spin!” Dat is een bekende uitroep van mensen die bang zijn voor spinnen en het maar enge
beestjes vinden. Spinnen horen niet tot de populairste dieren maar zijn eigenlijk helemaal niet eng en zelfs
heel nuttig.
De kruisspin (Araneus diadematus)

tje enorm op en gaat zij de eieren

hoort tot de wielwebspinnen, wat be-

afzetten in een cocon die er uit ziet

tekent dat zij een rond web spint dat

als een prop witte watten met in het

op een wiel lijkt. Daarin vangt zij haar

midden de gelige eitjes. Het vrouwtje

prooi die bestaat uit allerlei vliegende

stopt met jagen en sterft vaak korte

insecten zoals muggen, vliegen en wes-

tijd nadat haar eiercocon is afgezet.

pen. De spin neemt voedsel op door
eerst verteringssappen in de prooi te

En hoe gaat het verder…?

brengen en deze vervolgens weer op

In de lente komen de jonge kruisspin-

te zuigen. De spin wordt zelf gegeten
door insecteneters zoals vogels.
Voorkomen
De kruisspin is een van de meer algemene soorten. Omdat de kruisspin
in beschaduwde, van de wind afgeschermde hogere planten leeft duikt
de spin vaak op in tuinen en hierdoor
is het een van de bekendste Europese
spinnen.
Kenmerken
De kruisspin (vrouwtje) heeft een
bolvormig achterlijf dat in kleur varieert van geel, tot donkerbruin met
vrijwel altijd een opvallend wit kruis
erop. Ze kan wel tot 17 mm groot
worden. Dat is exclusief de poten.Het
mannetje ziet er totaal anders uit. Hij
is veel kleiner en wordt 5 tot 10 millimeter lang en heeft ook niet het bolle
achterlijf.

Voortplanting
Aan het einde van de zomer is de
kruisspin volwassen en dan gaan de
mannetjes op zoek naar een vrouwtje
voor de paring. Dat is voor het mannetje een gevaarlijk klusje. Hij moet
zijn vrouwtje voorzichtig benaderen
om niet als prooi gezien te worden.
Mevrouw spin is namelijk ook niet
vies van een hapje spin. Het mannetje
produceert trillingen in het web door
met zijn pootjes op de spinnendraad
te trommelen (foto) om haar zo te laten weten dat hij geen prooi is. Toch
moet hij ook dan nog erg voorzichtig
te werk gaan. Hij nadert haar langs de
draad en trommelt tussendoor steeds
met zijn pootjes op de draad. Als hij bij
het vrouwtje komt opent zij haar poten en vouwt ze daarna om het mannetje heen, ze omhelst hem als het
ware (foto).Een tijdje na de bevruchting zwelt het lichaam van het vrouw-

nen uit hun ei. Na een paar dagen
klimmen ze zo hoog mogelijk in een
plant en laten ze uit hun achterlijf een
lange draad de lucht in zweven. Deze
draad wordt door de wind opgepakt
en neemt de jonge spin mee de lucht
in. Zo verspreiden de kleine spinnetjes
zich door de lucht en kunnen honderden meters verder terechtkomen.
De jonge spinnen maken een web
dat al direct lijkt op dat van volwassen exemplaren, al het is het nog veel
kleiner. De tweede zomer zijn ze volwassenen kunnen dan in de herfst zelf
gaan zorgen voor het nageslacht.
Tot de volgende keer
Martha en Paul

AGENDA EN BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Agenda 2011/2012
Zaterdag 26 november
15-jarig jubileum D’n Toomp

Zaterdag 14 januari 2012
C.V. De Wortelpin Prinsenbal
20.30 uur Zaal Schuttershof

Vrijdag 9 december
Zaterdag 10 december
C.V. De Wortelpin Zittingsavonden

Zaterdag 21 januari 2012
S.J.C. De Wortelpin: Jeugdprinsenbal

Zondag 11 december
V.V. Heijen 1 - DSV 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
Donderdag 15 december 2011
Infoavond “nog mojjer Heijen”
19.00 uur Zaal Schuttershof
Zaterdag 17 december
Kerstconcert
19.00 uur Kerk
Zondag 1 januari 2012 (Nieuwjaarsdag)
V.V. Heijen Nieuwjaarsreceptie
13.30 uur Clubhuis Sportpark de Heikamp
Zondag 8 januari 2012
Die Original Maastaler Nieuwjaarsconcert
D’n Toomp
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Zondag 29 januari 2012
C.V. De Wortelpin: Prinsenreceptie
11.11 uur Zaal Schuttershof
Zondag 5 februari 2012
V.V. Heijen 1 - Gassel 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
Zaterdag 11 februari 2012
C.V. De Wortelpin Boerenverlovingsbal
20.30 uur Zaal Schuttershof
Zaterdag 18 februari 2012
Zondag 19 februari 2012
Maandag 20 februari 2012
Dinsdag 21 februari 2012
C.V. De Wortelpin en S.J.C. De Wortelpin: Carnaval

De volgende Hejs Nejs verschijnt op 20 december 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 - 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 Pantein			
Proteion Thuiszorg			
Proteion Schoon			

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

Thuiszorg:

SOS telefonische hulpdienst
Dag en nacht aandacht			
Sensoor 				

0485 - 512317
0485 - 518822		

0900-0767

