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INTRODUCTIE

Kerstmis en het weer spelen een belangrijke rol in deze laatste Hèjs Nèjs van
2011. Of Heijen weer in een flink pak sneeuw gehuld wordt, zoals op de header
en foto op de voorpagina, zal nog moeten blijken (of is al gebleken). Voor Kerstmis
in oorlogstijd en in 2011 vragen wij uw aandacht. Onze natuurrubriek bespreekt
een plant die bij deze tijd past. Ook is er nieuws over de ommetjes. In het interview een zeer bekende Heijense dorpsbewoonster. In dit nummer ook een verhaal over het fraaie winterwonderlandschap, dat Joop Aengenend gemaakt heeft.
U bent welkom om het te komen bekijken. Sneeuw en kou zijn voorwaarden voor
winterbanden. Daarover leest u in het bedrijfsinterview met Hopmans banden.
Los ingevoegd is een kleurplaat, die kan dienen als gids voor de kinderen die hun nieuwjaarswensen uitroepen op 1 januari en is tevens, mits mooi gekleurd, de kans op een prijsje.
Aan het einde van het jaar bedankt de redactie u voor uw interesse voor
en bijdragen aan Hèjs Nèjs. En ook onze adverteerders, die het mede mogelijk maken om Hèjs Nèjs gratis huis-aan-huis te bezorgen. Wij wensen u
behalve veel lees- en kijkplezier een heel gelukkig en voorspoedig 2012!
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Mojjer’. Het wordt in Heijen
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

40 Jaar Die Original Maastaler

Winter
Onheilspellende
en

hoor

je

2012 wordt voor Die Original Maastaler een bijzonder
jaar. Dan vieren we namelijk ons 40-jarig bestaan. Iets
berichten

van

velen

lees

je

over

de

in

de

krant

aanstaande

winter.

Een dag na het verschijnen van deze Hèjs Nèjs begint de winter, en wat voor een. Geluiden als ‘Siberische kou, een dik pak
sneeuw, verraderlijke ijzel, winter des doods’ zijn niet van de lucht.
De tijd zal leren wat hier allemaal van waar is. Het KNMI
vindt dit maar koffiedikkijken. Weer voorspellen kan aan de
hand van de computermodellen en meer van dat fraais tot
een dag of tien vooruit. En dan nog is het weer vaak eigenwijzer dan de weergeleerden en pakt het lekker heel anders uit.
De World Climate Service gaat bij haar voorspellingen uit van de
temperaturen in de zomer rond de poolcirkel en combineert die
met de te verwachten luchtstromen in de winter Cees Molenaars
van het KNMI relativeert deze opvatting, omdat volgens hem het
weer van veel meer factoren afhankelijk is. Neemt allemaal niet
weg dat Meteoconsult het heeft over: IJs- en ijskoud, met grote
kans op een witte Kerst, strenge vorst met temperaturen tot min
25 graden en gedurende drie maanden volop kans op sneeuw.
Maar

we

hebben

nog

altijd

de

Enkhuizer

en

de

Deventer Almanak. Die voorspellen vanaf 18 december
een overgang naar koud winterweer met een kleine kans
op een witte kerst. In januari wisselen te koud en te zacht
weer elkaar af en in februari geen standvastig winterweer.

Voorlopig wil ik me over het weer nog niet zo druk maken. We zien
wel wat er komt. En mocht het gaan ijzelen of anderszins glad worden,
hebben we voldoende strooizout in huis, met dank aan fanfare EMM.

om even bij stil te staan. Het jubileumjaar willen we hier
en daar een extra tintje geven en we starten daarmee
op zondag 8 januari tijdens het nieuwjaarsconcert. Alle
belangstellenden verwelkomen we met iets lekkers,
verschillende muzieknummers uit de beginjaren van de
muziekkapel en natuurlijk veel gezelligheid. Op een later
tijdstip in 2012 komen we met een uitgebreid redactioneel stuk op het jubileum terug. Maar noteert u vast 8
januari, 14 april, 2 september en het weekend van 20/21
oktober in uw agenda want dat zijn de data waarop wij
ons 40-jarig bestaan luister bij willen zetten.
Wij danken onze muziekliefhebbers voor de interesse
in het afgelopen jaar en wensen allen een gezond en
voorspoedig 2012 toe.
Bestuur, dirigent en leden muziekkapel Die Original
Maastaler

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

De Drie Vijvers
Op de foto (gemaakt door John Toonen, coördinator van de werkgroep) een
impressie van De Drie Vijvers, waar ooit menig Heijens kind schaatsen leerde op
doorlopers of heuse kunstschaatsen.Toen lagen de vijvers nog midden in het bos.
Met de komst van de rondweg zijn ze gelukkig gespaard gebleven. Jarenlang waren ze niet of nauwelijks bereikbaar, maar daar komt binnenkort verandering in.
Er is namelijk een begin gemaakt met de aanleg van een pad langs De Drie Vijvers. De werkgroep landschapsbeheer van IVN Maas en Niers heeft een brede
strook langs het water vrij gemaakt en ook een pad door het bos gekapt. De
gemeente zorgt voor het verwijderen van de stobben.Wie dat wil, kan al een blik
werpen op dit onderdeel van het toekomstige Heijense ommetje. Loop rechtdoor op de Heesweg tot bijna aan de rondweg en ga dan rechtsaf.
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PRIKBORD

Begin november begint bij ons de kersttijd al….
Aan de Berkenstraat nummer 1 wonen Loes en Joop Aengenend. In de serre van hun huis staat ieder jaar gedurende
november en december een fleurig en kleurrijk winterwonderlandschap opgesteld. De foto’s op deze pagina spreken
voor zich. Gedurende het hele jaar bezoekt Joop diverse tuincentra, altijd op zoek naar uitbreiding van zijn landschap.
Hij is al 8 jaar bezig met het verzamelen van de diverse (vakwerk)huisjes, kerkjes, winterse landschapjes, boompjes
enzovoort. Ook zijn er diverse bewegende delen, bijvoorbeeld een danspaartje op een schaatsbaan. Een lust voor het
oog! Het is een sport er zo goedkoop mogelijk aan te komen, want het liefst knapt Joop beschadigde onderdelen op.
Joop begint de opbouw met het plaatsen van vier tafels met daarop dozen in diverse maten die de basis vormen van
het uiteindelijke resultaat. Met behulp van wel vijftien rollen grotpapier worden de ondergrond en de dozen bekleed
en dan kan het feest van het opbouwen beginnen. ’s Avonds is het helemaal een fraai gezicht, want de meeste huisjes
zijn verlicht. Ieder jaar groeit het feeërieke landschap, dit jaar bijvoorbeeld heeft Joop een besneeuwd berglandschap gemaakt dat de achtergrond vormt van het winterdorp. Joop en Loes willen hun hobby graag laten zien aan iedereen die
maar belangstelling heeft. In de week tussen Kerst en Nieuwjaar kun je zonder afspraak van dinsdag tot en met vrijdag
tussen 15.00 en 17.00 uur binnenlopen en het kunstwerk met eigen ogen aanschouwen.Vooral kinderen vinden het
hartstikke leuk, zeggen Joop en Loes, en zij kunnen het weten, want hun zeven kleinkinderen en ook de buurmeisjes
zijn er dol op. Op 2 januari begint Joop weer met de afbraak en worden alle onderdelen liefdevol bewaard in wel 12
grote dozen.Tot volgend jaar november. Nieuwsgierig geworden? Kom een kijkje nemen. Je bent van harte welkom bij
Loes en Joop Aengenend, Berkenstraat 1.

HEJJE MOJJER
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De Heggerank wordt betrokken bij Hèjje mojjer
Op basisschool de Heggerank heeft voorzitter Pierre Hendriks een mooie power-point laten zien over de mogelijke plannen die
Hèjje Mojjer heeft met het dorp Heijen. Hèjje Mojjer wil graag weten wat er leeft bij de oudste leerlingen van de basisschool.
Daarom is er in november in de klas gewerkt aan het maken van ontwerpen voor aanpassingen en opknappen van speeltuintjes.
Pierre ging naar huis met goede en realistische ontwerpen, die hij gebruikt bij een gesprek met de gemeente. Als dank kregen de
kinderen nog een bon voor iets lekkers bij het Heijes Hepke.

D’n Toomp bestaat 15 jaar!
Het derde lustrum is groots gevierd met optredens van alle
gebruikers van D’n Toomp. Op 26 november traden zij in een
vrijwel doorlopend programma voor het voetlicht. In een volle zaal
genoten velen van de optredens. De Heijense Revuegroep had op
inventieve wijze de optredens met elkaar verbonden. Uiteindelijk
werd een taart van 15 punten volgemaakt. Oud-voorzitter Peter
Linssen werd gehuldigd. Hij kreeg een prachtig schilderij aangeboden. Op de foto de vrijwilligers, die het functioneren van D’n
Toomp mogelijk maken, met daarbij de Revuegroep.
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BEDRIJFSINTERVIEW

Hopmans Auto & Bandentechniek,
hoeveel banden heeft u nodig?

Voor het bedrijfsinterview van deze maand gingen wij op bezoek bij
Wilbert (47) en Hënry (46) Hopmans, twee broers die alles maar dan
ook alles weten op het gebied van auto- en truckbanden. Een wereld
op zich. Ze doen de bedrijfsvoering, OK, maar ze voelen zich niet de
baas. De baas hangt thuis in de kast, zo betogen ze…..

Hënry bij de manshoge tractorband

Start van het bedrijf

Winterbanden, hype of noodzaak?

Het bedrijf is in oktober 1985 opgericht door de ouders van

Tot nu toe is het in de Benelux niet wettelijk verplicht

Wilbert en Hënry. Vader Wil Hopmans is thans 71 jaar oud,

winterbanden te hebben, maar Wilbert en Hënry heb-

maar nog zeer betrokken bij het wel en wee van het bedrijf. Ge-

ben het vermoeden dat deze verplichting er wel komt.

lukkig is hij even in het pand aanwezig, zodat onze fotograaf snel

Op dit moment is het technisch niet haalbaar dat het hele

een fotootje van hem kon maken. Wil heeft zijn vijftig jaar “ban-

Nederlandse wagenpark voorzien wordt van winterbanden.

denervaring” met graagte overgebracht aan zijn beide zoons.

Daar is de capaciteit van de bandenproducenten simpelweg

Regelmatig laat hij zich nog zien in het bedrijf.Vooral is hij actief

niet toereikend genoeg voor. Er is te weinig grondstof (rub-

op het gebied van vrachtwagenbanden en onderhoud.

ber) verkrijgbaar. Als je bedenkt dat er voor één truckband wel

Wilbert en Hënry hebben het bedrijf in 2003 van hun ouders

dertig kilogram rubber nodig is. En de vraag naar rubber

overgenomen.De nieuwe generatie bandenexperts is ook al

wereldwijd is de laatste jaren enorm gestegen. We vragen wat

aangetreden. Zoon Roy van Wilbert en zoon Rens van Hënry

nu het verschil is tussen zomer- en winterbanden. Dat verschil

vinden het wel stoer om op zaterdag werkzaamheden te ver-

is heel duidelijk.Winterbanden zijn op hun best als de tempera-

richten in het bedrijf.

tuur onder de 7° Celsius is.Winterbanden hebben een andere
rubbersamenstelling waardoor deze flexibeler blijven bij lage

Behalve voor banden kun je bij Hopmans Auto & Bandentech-

temperaturen in tegenstelling tot de zomerbanden. Het profiel

niek ook terecht voor APK keuringen, onderhoud en reparatie

van winterbanden is voorzien van “lamellen” waardoor de band

van personenauto’s en bedrijfsauto’s. Verder zijn ze ook gespe-

veel meer grip heeft op het winterse wegdek. Regen, storm,

cialiseerd in ruitvervanging van auto’s. Maar de “core business”

mist, modder, gevallen bladeren, sneeuw, ijs. Met al deze om-

zoals dat zo mooi heet, ligt toch wel in de bandenhandel. Met

standigheden kunnen winterbanden veel beter uit de voeten

veel passie spreken de broers over hun producten. Ze hebben

dan zomerbanden. Ze geven meer comfort en veiligheid bij het

inmiddels vijftien werknemers in dienst, waarvan vijf parttime.

rijden. De broers Hopmans hebben het er gigantisch druk mee.
Als je bedenkt dat er sinds een jaar een speciale hal is ingericht

BEDRIJFSINTERVIEW
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De gloednieuwe servicewagen

waar in de zomer de winterbanden en in

elkaars werkzaamheden overnemen.

de winter de zomerbanden van de klan-

techniek drie servicewagens compleet
uitgerust waarmee ze pechgevallen hel-

ten liggen opgeslagen. Er liggen inmiddels

Service. Een belangrijk punt.

pen. Als er een vrachtwagen in de regio

meer dan 4000 banden en wielen in

Natuurlijk is het bedrijf gecertificeerd. Zo

staat met bandenpech dan rukken ze uit

deze hal.

werken ze volgens de principes van de

met één van deze servicewagens om het

Voor het wisselen en opslag van de ban-

erecode van de vereniging VACO, waar-

pechgeval ter plaatsen op te lossen.

den c.q. complete wielen biedt Hopmans

van de meeste bandenbedrijven lid van

Deze servicewagens worden ook ge-

Auto & Bandentechniek je een totaal

zijn. Je kunt het vergelijken met de BO-

bruikt om bandenservice te verlenen

pakket waarvan je gebruik kunt maken.

VAG voor auto’s.

bij de transporteurs op locatie, waar

Dit gaat zo ver dat de banden en/of wie-

Hun sterkste punt is, zoals ze aangeven,

dan ook veel transporteurs gebruik van

len zelfs verzekerd zijn tegen brand en

de enorm lange openingstijden. Iedere

maken.

diefstal.

werkdag, zijn ze geopend tot 10 uur ’s
avonds. Op zaterdag officieel tot 16.00

Als we voorzichtig vragen of ze ook nog

Taakverdeling.

uur, maar meestal wordt het later. Ze zijn

andere hobby’s hebben kijken de broers

Beide broers zijn “1e monteur” als het

echter 24 uur per dag bereikbaar. Ook

elkaar aan. De een mompelt iets over

gaat om onderhoud van auto’s en be-

hebben ze maar liefst 8 uitleenauto’s die

tennissen,“maar dat mag geen naam heb-

stelwagens. Hënry is de man van de

klanten meekrijgen wanneer hun eigen

ben” en de ander geeft het eerlijk toe: hij

organisatie en de administratie, terwijl

auto voor onderhoud bij Hopmans Auto

heeft van zijn bandenhobby zijn beroep

Wilbert zich meer met de aansturing

& Bandentechniek is. Hopmans Auto &

gemaakt. Maar ja, zo verdedigen zij zich,

van de werkplaats bezighoudt. Maar zo

Bandentechniek werkt ook heel veel sa-

we hebben er gewoon geen tijd voor er

betogen ze, ze zijn een team, vullen elkaar

men met de ANWB.

andere hobby’s op na te houden!

aan waar nodig en kunnen moeiteloos

Verder heeft Hopmans Auto & Bandenvader Wil, oprcihter van het bedrijf

BEDRIJFSINTERVIEW
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Bezichtiging

Conclusie

Natuurlijk mogen we ook het bedrijf helemaal bezichtigen. Ja,

Al rondkijkende kun je alleen maar tot de conclusie komen dat

als verslaggever van het Hèjs Nèjs kom je nog eens ergens! We

dit een prettig, no nonsense bedrijf is, met een fijn team en

zien de enorme voorraad banden in zeer veel verschillende

een betrokken familie. Op naar Hopmans banden dus, je vindt

afmetingen en profielen. Je komt hier dus nooit tevergeefs als

ze op het industrieterrein De Groote Heeze 4. Telefoon 0485

je plotseling een nieuwe band nodig hebt. Mocht de juiste band

511141. E-mailen kan ook naar info@hopmans-heijen.nl. Meer

onverhoopt niet aanwezig zijn dan worden deze zeer snel gere-

informatie vind je op www.hopmans-heijen.nl.

geld. Ook de genoemde opslag van de banden van de klanten
wordt door ons met een bezoekje vereerd. Je kijkt je ogen uit.
Waar de broers ook eigenlijk wel trots op zijn is de “rollenremmentestbank”, een staaltje techniek waar je u tegen zegt. In no
time kunnen hier je remmen op getest worden. Wat leuk is
om te vermelden: ze zijn jarenlang het enige bedrijf in de wijde
omtrek geweest met een dergelijk apparaat in huis. Inmiddels
hebben collega’s in de buurt er ook een.

Wilbert bij de servicewagen
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HEISA

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.

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

Gemeenschap

alleen zijn er anderen die laten zien hoe

God is de Vader. Zijn wij dan niet elkaars

een christelijke gemeenschap kán zijn. Er

broers en zussen? Christenen bekijken

gaat iets van ze uit wat denken doet aan

elkaar niet als poppen in een etalage of

warmte of licht. Zij geven zich met hart

als passagiers in de bus, koud en dood,

en ziel aan God, maar ook aan zieken,

maar als levende mensen. De energie-

aan ouderen, aan wezen, doofstommen

bron voor een machine is olie, de ener-

en iedereen in nood. Anderen verlaten

giebron voor de christenen is de liefde.

hun vaderland om in hongergebied of

Waar de liefde is opgebrand kan geen

melaatsenkamp het leven te delen met

christendom bestaan. Maar, waar de

verlaten stakkers, waarvan wij alleen de

groep rond Jezus (en dat is de kerk toch

ellende kennen van TV. Spreek dus nooit

eigenlijk) liefde uitstraalt als een warmte-

een vonnis uit over héél de gemeenschap.

bron, dáár bloeit een kerkgemeenschap

Waar nu een christen kritiek heeft op de

op, al is het maar in een kleine groep, een

kerkgemeenschap kan hij uit twee din-

stadswijk of een gezin. Meer nog dan de

gen kiezen: óf schelden op die kerk en

gewone gemeenschap moeten chris-

heengaan óf blijven en samen met an-

tenen solidair zijn in lijden en vechten,

deren solidair die kerk hervormen, den-

samen met armen en miskenden, met

kend aan het wijze woord: “verbeter de

mensen-in-de-knoei die altijd staan in

wereld, maar begin bij jezelf”. Of aan die

de hoek waar de klappen vallen, eerste

andere tekst: “America, love it or leave

slachtoffers van economische ellende, te

it” (Amerika, houd ervan of verlaat het).

zwak om de strijd om het leven te voe-

Solidair zijn, ‘je één voelen met…’, elkaar

ren. Christenen behoren ook te vechten

niet in de steek laten, dit kan alleen als er

(samen met anderen) tegen honger en

een band is gegroeid, vooral als je in de

watersnood, onderdrukking en rassen-

ander hebt ontdekt wat je in jezelf draagt.

haat, tegen grootmachten die de wereld

Je kunt jezelf in de ander ontdekken in

tiranniseren, tegen iedere situatie waarin

zijn liefde voor muziek, zijn politieke idea-

de misdaad zijn kans krijgt. Zij kunnen

len, zijn verdriet of zijn hobby’s; als je kunt

(als ze echte volgelingen van Jezus zijn)

zeggen: “dat heb ik ook, dat voel ik ook”.

de wereld hervormen. Maar wees niet
eenzijdig. Naast christenen-van-naam-

HEISA
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Zo kún je in de ander ontdekken dat ook hij gegrepen is door

Kerkbijdrage 2011

de boodschap van Jezus,‘de man naar mijn hart’, het middelpunt

Wanneer u uw kerkbijdrage voor 2011 nog niet hebt

van de groep die men ‘kerk’ noemt. De kerk begint pas echt te

overgemaakt, verzoeken wij u dit alsnog te doen. De

leven wanneer je elkaar herkent als christen, niet als de man of

bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekening-

vrouw die toevallig ook gedoopt is. De échte kerk is daar waar

nummer 1221 00670 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v.

gebed geen zaagmolen is en men zijn geloof niet op zondag

kerkbijdrage 2011. Wij danken u voor uw bijdrage.

beleeft om het ’s maandags weer in de la te leggen. Ze ontstaat wanneer mensen in het diepst van hun hart geraakt zijn

Actie kerkbalans 2012

door God, de Vader van Jezus, aan wie zij zich vertrouwensvol

Omdat de vrijwillige bijdrage van de parochianen hard

toevertrouwen en met anderen een gemeenschap vormen.

nodig blijft om onze plaatselijke kerk draaiende te houden, kloppen we eind januari weer aan voor uw jaarlijkse

Pastoor H. Reijnen

kerkbijdrage. Tijdens deze landelijke week ‘actie kerkbalans’ komen onze vrijwilligers weer langs om de formulieren over uw bijdrage op te halen. Bij voorbaat dank.
De bijeenkomst voor de contactpersonen voor de

Voor iedereen een

‘actie kerkbalans’ vindt plaats op maandag 23 ja-

gezond, gezegend en

nuari

gelukkig 2012

2012

om

20.00

uur

in

het

kerkzaaltje.

Vieringenschema

Pastoor Reijnen en het

Momenteel wordt weer gewerkt aan het vieringenschema van
de parochie voor de maanden februari tot en met augustus

kerkbestuur

2012. De vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen hebben hierover per e-mail of brief bericht ontvangen.

Vieringen in de maand januari 2012
Zondag 01 januari 09.30uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 07 januari 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 08 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 14 januari

geen dienst

Zondag 15 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 21 januari 19.00 uur

Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is tevens een

		

kindernevendienst

Zondag 22 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 28 januari

geen dienst

Zondag 29 januari 09.30 uur

Eucharistieviering met de hofkapel

HEISA
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Werkgroepen van de kerk
Wijk-contactpersonen
Een van deze mannen of vrouwen komt ook maande-

later weer worden opgehaald. Binnen het financiële systeem

lijks bij u aan de deur om het prachtige dorpsblad ‘Hèjs

van onze kerk zijn zij een onmisbare steunpilaar. Tot deze

Nèjs’ te bezorgen. Deze bezorging stamt nog uit de tijd dat

groep behoren ook nog zij die er achter de schermen voor

het dorpsblaadje van de kerk ‘Heisa’ met bijna alleen kerk-

zorgen dat de administratie op rolletjes loopt en de enve-

berichten huis aan huis bezorgd werd. Deze groep heeft

loppen netjes gebundeld bij de contactpersonen komen.

spontaan ja gezegd toen er een beroep op hen werd ge-

Als de laatste week van januari 2012 de enveloppe bij u is be-

daan om de bezorging van het ‘Hèjs Nèjs’ op zich te nemen.

zorgd en enkele dagen later wordt opgehaald,hopen wij als kerk-

Maar zij zijn ook een onmisbare schakel in het contact tus-

bestuur dat u hen niet met lege handen laat gaan en onze kerk

sen de kerk en uw wijk of straat door verhuizingen door

financieel uw steun wilt geven. Onze hartelijke dank hiervoor!

te geven en bij nieuwkomers een praatje te maken of een

Ook aan alle contactpersonen hartelijk dank en hopelijk dat

kaartje in de bus te doen. Ook zorgen zij er in januari voor,

we op uw inzet mogen blijven rekenen, evenals het ‘Hèjs nèjs’.

als de ‘actie kerkbalans’ wordt gehouden, dat de enveloppen
met formulieren en de financiële gegevens van onze kerk
bij de parochianen aan huis worden bezorgd en een week

Het kerkbestuur
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Sinterklaasintocht met een knipoog.
Op een mooie herfstdag en op een bijzondere datum namelijk 20-11-2011 kwam de Sint aan in Heijen. Op
de loswal wachtten vol spanning alle kindjes van Heijen op de komst van de Sint. Ook de papa’s en de mama’s,
de opa’s en oma’s en fanfare EMM, een bont gezelschap dus. Eindelijk kwam Sint aan land met wel twaalf
pieten erbij. Een paar pieten leken verdacht veel op niet aanwezige fanfareleden! De Grand Old Lady van de
Heijense Sinterklaasontvangsten, Ineke Lambregts, heette de Sint en zijn gevolg van harte welkom in Heijen.
Ze vroeg de Sint onder andere of hij het Hèjs Nèjs kende. Nee, de Sint kende alleen de Hèjse Snèj. Maar die
was er dit jaar niet. Nou, legde Ineke uit, het Hèjs Nèjs is de Heijense Maas- en Niersbode, maar dan vééél
mojjer! Met die kwalificatie kan de redactie wel leven. De kinderen keken intussen geboeid naar een paar
“boeven” die op het terrein heen en weer stuiterden. Het bonte gezelschap maakte zich daarna op voor vertrek. Dit echter pas na enig oponthoud veroorzaakt door de tamboer maître van de fanfare. Hij had zijn helm
opgezet met het embleem naar achteren in plaats van naar voren! Nadat dit foutje was hersteld zette EMM er
meteen fors de marspas in en in no time stond het bonte gezelschap voor de jarige Toomp. Sinterklaas moet
onderweg nauwelijks hebben kunnen waarnemen hoe veel mojjer Heijen was geworden! Alle kindertjes en
hun aanhang gingen naar binnen en ook de jeugdleden van EMM. Zij mochten Sinterklaas die middag muzikaal
begeleiden. Helaas hadden de “boeven” de nootjes papiertjes gepikt! En dan kunnen muzikanten ineens niet
veel meer, zonder nootjes papiertjes geen muziek… Gelukkig kwam het met behulp van Gerrit Stoffele toch
allemaal op z’n pootjes terecht en konden alle brave kindjes van Heijen na afloop naar huis met een goed
gevulde snoepzak van de Sint.
Tot zover de bevindingen van een fanfare EMM – redactie Hèjs Nèjs - lid.

SPELEN MET TAAL
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Namen en hun lading
Iemand die Timmermans heet kan een drankenhandel hebben; de heer Smidt kan
best timmerman zijn. In een Eikenlaan kunnen best wel beuken staan. Klopt allemaal
niet zo geweldig. Het tegenovergestelde komt ook voor (met dank aan internet: o.a.
www.stroomopwaarts.com). Een kleine selectie:
Gebr. Roest bv, groothandel in gebruikte, jonge auto’s
Studieboek Meubelbouw van de hand van C.C. Lathouder
Vogels: deel 2 van dr. A. Vink
Vogels rondom ons huis van Rudolf Specht
Fysiotherapeuten met de namen: Broos, Spit, Pees, Platvoet, Van Dijen, Los, Kraak
De heer Aandewiel, rijwielhandelaar
De heer Appelhof, fruithandelaar
De heer Baarsjes, vishandelaar
De heer De Bijl, boswachter
De heer Boorsma, tandarts
Mevrouw Cupido, echtscheidingsadvocate
De heer Hooijmaeijers, boer
De heer Koudijs, directeur schaatsbond.

Wim van Hent
In het artikel over de oude kerk van Heijen op bladzijde 18 en volgende komt Wim
van Hent voor.Theo Terpstra schreef over hem in zijn gedicht ‘Heyse straotverlichting’.
Twee strofen hieruit:
De kiepe zitten op et vèke
Gen kuke löpt mer ien de ren
Now kumt Wim van Hent met en grote leer
En mikt de lantaores an
Wim van Hent is al lang gestörreve
Zien leer het ie nie mer vandôen
D’r brande veul meer lampe in Heye
De wêld is nie lichter as toen

Lichtjes en Muziek
Een besneeuwde wereld.
Een wereld met lichtjes en muziek
betovert de bomen en de huizen,
De wind waait zachtjes je hoort hem suizen,
Over de landen en de velden,
Vliegen vogels op weg naar ‘t zuiden,
Ze melden de komst van de winter aan,
Hij ziet zichzelf in de besneeuwde wereld
staan.
Hij hoort de wind suizen door de bomen,
Hij slaat zijn jas stevig om zich heen
Want de kou gaat door merg en been,
De wind maar blijft komen,
De sneeuw dwarrelt omlaag,
Het is weer kerst!
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Kerstmis voor en tijdens
de oorlogsjaren
Kerstmis voor en tijdens de oorlogsjaren in de oude kerk, het verhaal over het noodlottig einde van de kerk en
de kerstviering voor kinderen en leerkrachten van de lagere school Desgevraagd halen Gerrit Wientjens (83)
en Miet Wientjens –Horsten (78) enkele herinneringen op aan Kerst in de tijd dat de oude kerk tussen Hoofdstraat en Kasteelstraat (toen Rijksweg en Schoolstraat) er nog stond. Ook het verhaal over de vernieling van de
kerk door oorlogsgeweld is opgenomen.

De nachtmis

kerststal met daarachter groene tak-

Om 04.00 uur was er de nachtmis.

ken, zonder verdere versiering. Gerrit

Deze duurde ongeveer anderhalf uur

was jarenlang misdienaar en zong later

en werd gevolgd door twee stille mis-

in het kerkkoor. Pastoor in die tijd was

sen. Dus midden in de nacht trokken

G. Stoot. Op de foto, gemaakt in het

de gelovigen naar de kerk, bijgelicht

Groningse Zuidhorn tijdens de evacua-

door slechts enkele lantaarns. Deze

tie, staat hij vierde van rechts, tussen de

waren door Wim van Hent persoon-

andere pastoors van Noord-Limburg.

lijk aangestoken. Wim heette eigenlijk

Bisschop H. Lemmens zit in het mid-

Verhasselt en woonde in bij de familie

den op de foto.

Franzmann. Het huis stond ongeveer
op de plaats waar nu Bommel Bouw-

Kerstviering op het kasteel

materialen is gevestigd. Als de gelovigen

Wat hen ook erg is bijgebleven is de

naar de kerk liepen luidden de kerk-

grote kerstboom, die jaarlijks bij het

klokken. Het was heel sfeervol. Wim

kasteel werd opgetuigd. Mevrouw

zorgde overigens ook dat de kachel in

Otten,

de kerk brandde. In de kerk was een

Otten, zorgde hiervoor. Thei Horsten,

vrouw

van

burgemeester

VERHAAL
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vader van Miet, stak de verlichting (echte kaarsen) aan. In de

een beter overzicht van het frontterrein, kreeg ik de opdracht

boom hingen grote kerstballen en zaten sissers. De Stichting

mijn VB positie met mijn periscoop in te nemen in de nabijgele-

van mevrouw Oldewelt-Otten (zus van burgemeester Ot-

gen kerktoren in het dorp Heijen. Onze artillerie vernietigde, op

ten) bekostigde de boom. Voor de kinderen van Heijen was

de vijandelijke kant van de Maas, eerst de kerktoren van Beu-

dit ook een bijzondere gebeurtenis. Van de renteopbrengst

gen en een paar dagen later ook de kerktoren van Boxmeer.

van 1000 uitgezette guldens (veel geld in die tijd) werden

Beide zijn dorpen tegenover Heijen aan de linkerkant van de

ongeveer 100 zakken snoep bekostigd. Alle Heijense win-

Maas. Nu wist ik dat ik het doelwit zou worden. En inderdaad,

keliers leverden snoep hiervoor. Als de kinderen de snoep

de volgende dag, 25 oktober 1944, na de vernietiging van de

in ontvangst hadden genomen, na het zingen van een aantal

Boxmeerse kerktoren, verscheen er een Sherman tank op de

kerstliederen, liet het schoolbestuur zich een fijne kerstbor-

andere Maas oever in de aan mij toegewezen artilleriegebied

rel goed smaken.

met als naam “zone Suse”. Onmiddellijk vuurde de tank op mijn
toren. Het eerste schot raakte het kerkorgel een verdieping on-

Het verhaal van Gefreiter Dieter Mueller-Dombois

der mij. Ik kan nog steeds het geluid van het orgel horen. Zoals

geboren in 1925, over de ondergang van de oude kerk. (col-

geleerd tijdens de training, haakte ik de periscoop af en rende

lectie Gerrie Franken via www.bills-bunker.de en email contact met Dieter

de trap af. Zodra ik voorbij het orgel was sloeg de volgende

Mueller-Dombois).

granaat in de toren op de plek waar de periscoop stond.

“In oktober 1944 moest ik vanuit Siebengewald een paar

Ik kwam veilig op de grond en stond op een paar meter

keer te paard naar onze frontlijn direct aan de Maas, een af-

afstand van de toren in de beschutting van de verlaten

stand van ongeveer 9 km, om militaire orders van mijn een-

pastorie. Daarna werd de toren diverse keren geraakt en

heid, de Erste Batterie, schweren Heeresfestung Artillerie

er ontstonden diverse gaten totdat de toren instortte, als

Abteilung 1512 over te brengen. De volgende opdracht die

eerste de koperen haan, waarna hij helemaal instortte. De

ik kreeg was die van een VB (Vorgeschobener Beobachter

vijand stak de Maas niet over en ik kreeg orders om weer

= artillerie waarnemer) aan de frontlinie met de ondersteu-

mijn positie in de loopgraven in te nemen.”

ning van infanterie soldaten in een loopgraaf aan de Maas. Hier
moest ik met de aan mij toegewezen telefonist de posities van

Na de gevechten aan de Maas bij Heijen vocht Mueller-

doelen doorgeven aan ons commandocentrum in Siebenge-

Dombois in het Ruhrgebied en was vanaf 18 april tot sep-

wald voor artillerie ondersteuning.

tember 1945 in Amerikaans krijgsgevangenschap. Na diverse

Op een dag verschenen op de

studies was Mueller-Dombois van 1972 tot 1990 hoogleraar

andere oever van de Maas te-

plantenkunde op de universiteit van Hawaii en ging in 1990

genover onze loopgraven geal-

als Professor Emeritus met pensioen. Hij bleef op Hawaii

lieerde tanks. Ik heb een paar

wonen. In augustus 2008 heeft Dieter Mueller-Dombois met

artillerie salvo’s aangevraagd bij

vrienden Heijen bezocht.

ons commandocentrum. Van
een aantal salvo’s belandden de
granaten aan onze kant dicht bij
de oever in het water. Gelukkig
raakte niemand gewond. Voor

Gefreiter Dieter
Mueller-Dombois

De getroffen kerk, geizen vanaf de Schoolstraat
(nu Kasteelstraat)
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INTERVIEW DORPSBEWONERS

Gisela Lamers: ik ben een vlijtig
liesje, dat schiet gemakkelijk wortel..
Deze keer voor het voetlicht: Gisela Lamers-Spettmann. Omdat
Gisela van oorsprong een Duitse is leek het ons zeer passend
voor ons kerstnummer haar te vragen hoe zij vroeger in Duitsland
Kerstmis vierde én we stelden haar de actuele vraag van nu: hoe
is zij ingeburgerd in Nederland? Ze serveert eerst lekkere koffie in
prachtige Royal Albert kopjes en een heerlijke zelfgebakken cake
erbij. Dan steekt ze van wal….

Gisela: “ik ben in 1940 geboren in Ue-

legde daar op Heiligabend zogenaamd

was meteen de ware voor mij. In 1964

dem, Noordrijn-Westfalen. Mijn vader

de cadeautjes neer. De Christmette, dat

zijn we getrouwd in het gemeentehuis

moest drie dagen voor mijn geboorte

is de nachtmis, begon om 4 uur ’s nachts.

van Bergen. Wim Linssen heeft ons ge-

“d’n oorlog in”. Pas na twee jaar kwam

Daarna volgden nog twee missen, die we

trouwd. Hij heeft ook meteen mijn natu-

hij even terug en zag hij mij voor het

uit moesten zitten. Pffft. Het krijgen van

ralisatie geregeld. In Heijen stond het huis

eerst. Ik heb verder bijna geen herinne-

de cadeautjes op eerste kerstdag heet in

van vrouw Theunissen aan de Nieuw-

ringen aan hem. Hij is aan het oostfront

het Duits “Bescherung”. We kregen op

wijkstraat te koop, zij was pas weduwe

gesneuveld in 1944, mijn moeder was in

eerste kerstdag altijd “deftig eten”.

geworden. Frans had haar man gekend.

verwachting van mijn broer Wim. Op

Zo kwamen we in Heijen terecht.

haar 29e was zij oorlogsweduwe. Wel

Jullie vragen hoe ik Frans heb leren ken-

Vrouw Theunissen had een winkeltje

heb ik herinneringen aan een bombar-

nen. Frans Lamers was een Nederlander

waar ze van alles verkocht. Ze bleef ook

dement op de boerderij waar wij woon-

en woonde in Weeze, zijn grootvader

gewoon in de achterkamer wonen. Wij

den. Daar zijn twaalf doden bij gevallen,

was in de slechte tijd naar Duitsland ver-

woonden boven. Later hertrouwde ze

mijn moeder kon net op tijd samen met

huisd, maar de kinderen en kleinkinderen

met een grossier. Daarna kwam er een

mij vluchten naar de buren. Zo ging dat

bleven toch de Nederlandse nationaliteit

jong echtpaar inwonen, Frans en Gerda

in die tijd. Moeder is 86 jaar geworden.

houden. Ik ging altijd lopend met mijn

Janssen-Maas. Na een aantal jaren hadden

Zij is nooit hertrouwd. Met een oorlogs-

moeder naar de kerk en Frans kwam

we het huis voor onszelf en hebben we

weduwepensioen en met wat naai- en

op de motor. Dat vond ik interessant. Ik

de winkel bij de woonkamer getrokken.

verstelwerk speelde ze het klaar rond te

had altijd een leuk rood hoedje op en

Toch is ook de woonkamer van vrouw

komen. Kerstmis vieren dat deden we ze-

een mooie sjaal om en dat maakte Frans

Theunissen er nog. Ik kan daar heerlijk aan

ker. De kerstboom werd pas daags voor

nieuwsgierig. Als ik hem zag dan ging mijn

tafel zitten,TV kijken en handwerken.

Weihnachten achter gesloten deuren

hartje boem boem boem! Op een ge-

door mijn moeder versierd. Wij moch-

geven moment kwam Frans maar eens

ten daar niet bij kijken. Het “Christkind”

kennismaken. Dat was in 1959. Frans

INTERVIEW DORPSBEWONERS
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Ook de ouderwetse haard staat er nog. Frans en ik spraken

ben ik nog niet helemaal vergeten. Ik eet iedere vrijdag Reibe-

samen altijd Duits, maar we hebben ook heel snel het Heijense

kuchen. Jullie willen het recept? Geraspte aardappelen mengen

dialect geleerd. Jullie hebben het over inburgeren. Nou, dat was

met een ei en een schep brinta. Een beetje zout erdoor en

voor mij niet zo moeilijk. Ik ben nieuwsgierig en leer graag nieu-

dan bakken. Het moet gloeiend heet gegeten worden. Ik eet

we dingen. Nel Brons, mijn buurvrouw, was mijn grote voor-

er dan roggebrood met kruut bij (appelstroop) en soms een

beeld. Ik keek hoe zij iets aanpakte en dan deed ik dat ook maar

beetje appelmoes. Dat is lékker! Ik eet heel graag en ik kook nog

zo. Ik vergeleek het altijd met zoals ik het in Duitsland gewend

steeds elke dag. Frans was vrachtwagenchauffeur, hij werkte bij

was en als ik dacht dat de Nederlandse manier beter was dan

een Duitse firma. Hij reed door heel West-Europa. Soms ging ik

nam ik dat over. Bijvoorbeeld met Kerstmis beginnen ze in Ne-

gezellig mee. Zo ben ik vaak in Italië geweest, vooral Sicilië vond

derland al heel vroeg met de kerstboom zetten en versieren, in

ik mooi. Je ging dan met de veerpont over naar het eiland. Op

Duitsland pas op Heiligabend. Ik vind dat vroege versieren leu-

de veerpont ging ook de trein mee. Er lagen rails op het dek.

ker, dan heb je er veel langer plezier van, dus daarin volgde ik de

Verder ben ik in Rome geweest en in Turijn, ook heel mooi.

Nederlandse manier. En na de nachtmis worstenbroodjes eten
of gebakken champignons. Dat kennen ze in Duitsland niet. Zo
zijn er nog heel veel dingen meer. Maar ook de Duitse tradities

Popjes van keramiek die door Gisela zijn beschilderd

INTERVIEW DORPSBEWONERS
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In Oostenrijk heb ik voor het eerst pizza gegeten. Na Frans’

allerlei voorwerpen die ik beschilderd heb. Dat doe ik op cursus

pensionering gingen we geregeld op vakantie in Duitsland.

in Oeffelt.Verder zing ik graag, ik ben al 47 jaar lid van De Maas-

Naar de Moezel of naar het Edermeer, achter het Sauerland.

klanken. En ik breng iedere maand het Hèjs Nèjs rond. Kan ik

Dat was onze lievelingsplek. Toen Frans overleed in 2008 had

hem mooi als eerste lezen! Vrijwilligerswerk voor de kerk doe ik

ik het heel moeilijk, maar we hebben samen hele mooie tijden

ook, ik help mee poetsen en eens per maand doe ik de lezing in

gehad. Ik vind het nog steeds verdrietig dat we geen kinderen

de Mis. ’s Zomers werk ik graag in de tuin, als ik buiten ben voel

hebben gekregen. Ik heb vroeger een paar dagen per week in

ik mij verbonden met de natuur en voel ik mij minder eenzaam,

de huishouding gewerkt van Fred Steinmann in Gennep. Daar

dichter bij Frans. Jullie hebben gelijk, ik ben een bezige bij! Ik mag

hadden ze acht kinderen. Ook ben ik twaalf en een half jaar

dan wel helemaal vernederlandst zijn, maar als het op voetbal-

oppasmoeder geweest op school. Dat vergoedde veel.

len aankomt, ja… dan ben ik toch voor Duitsland. En het Duitse
brood kan ik eigenlijk ook niet missen. Als ik bij mijn broer op

We hebben twee teckels gehad, Munkie en Axel. Munkie wist

bezoek ga, kan ik niet nalaten het te gaan kopen….”

precies wanneer Frans opbelde, dan begon hij enthousiast te
joekelen. Ik heb sinds een jaar ook een lieve poes: Mieske, die is

Tot zover het positieve verhaal van Gisela Lamers-Spettmann.

gewoon aan komen lopen. Waar ik loop, loopt zij.

We waren er stil van. Wat mooi dat Gisela dit met ons heeft

Ik heb het nog steeds druk met allerlei hobby’s. Ik maak 3D

willen delen. Wij wensen Gisela hele fijne feestdagen toe.

kaarten en ik beschilder keramiek. Kijk maar rond, er staan
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Geboorte

Geboorte

Wij heten Noor Poels welkom in Heijen

Wij heten Lara welkom in Heijen

Geboorte
Ook van Xavi Pouwels ontvingen wij een geboortjekaartje.

Het Stijgerend Paard!!

Bedankt

Wie, oh wie, durft het aan om op troosteloze avonden een partij te schaken?
Principe simpel, regels helder. Inleg 1 euro.
Roem, heldendom en een waarachtige
trofee zullen jou ten deel vallen....
Info: R. Linsen, 0485 517959.

Een bedankje aan het bestuur van D’n Toomp.
Namens de zieke en oudere mensen van Heijen willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor het mooie
bloemstukje dat wij ter gelegenheid van het 15-jarig bestaansfeest van D’n Toomp mochten ontvangen.
Hiervoor dankjewel.

PS. Alleen voor Heijense liefhebbers

Annie de Rijck

PRIKBORD
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Schilderij kasteel Heijen op de eerste Gennepse kunstkalender
Liesbet Willems-Kranz had haar schilderij van het kasteel van Heijen ingezonden voor een afbeelding op de kunstkalender
2012, uitgegeven door de Stichting GESP. Een vijfkoppige jury beoordeelde alle 60 inzendingen en die van Liesbet kreeg het
hoogste aantal punten, namelijk 50. Een enorm succes waar Liesbet terecht heel trots op is. Wat zijn we toch rijk in Heijen
met zo’n moj kasteel en zo’n talentvolle schilderes! De kunstkalender werd door de Stichting GESP gepresenteerd tijdens
een bijeenkomst in Hotel de Kroon op 18 november jl. Het schilderij van Liesbet staat afgebeeld op de pagina van december.
De kunstkalender kost € 9,95. Hiervan gaat € 2,50 naar een project voor nog niet naar school gaande kinderen in San Pedro
de Lovagó, Nicaragua. Met deze stad heeft Gennep een stedenband. De regering heeft toegezegd voor elke verkochte
kalender ook € 2,50 te doneren. De fraaie kalender is op 5 locaties verkrijgbaar: bij de VVV Gennep, Bruna, Museum het
Petershuis, Printmarkt Niersstraat 15 en bij Kunstuitleen Kunstschap Markt 13 Gennep.

Hejje - natuurlijk - mojjer
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De Hulst
Als dit nummer verschijnt, is het bijna Kerst en staan onze huizen vol met kerststukken.
De bladeren met bessen van de hulst worden hiervoor graag gebruikt.

Kenmerken en voorkomen

voeden zich in en met de bladeren

leven, de rode bessen de kruisiging en

De hulst is de enige groenblijvende

van de hulst. Ook de bladluis Aphis

de stekels vormen een afweer tegen

loofboom die van nature voorkomt

ilicis voedt zich met de bladeren van

boze geesten. Vandaar dat men hulst-

in het westen en zuiden van Europa

deze plant.

en dus ook in Nederland. Je ziet deze

Wil je zelf hulst planten om zijn mooie

plant vooral in beuken- en eikenbos-

rode bessen dan kun je het beste en-

sen: de boom verdraagt een enigszins

kele vrouwelijk exemplaren planten

zure grond. De langzaam groeiende

en daarbij één mannelijke plant. Heb

boom kan tot 10 m hoog worden en

je een kleine tuin dan kun je bij een

wordt gemiddeld 100 jaar oud. De

kweker ook zelf bestuivende planten

leerachtige bladeren van de hulst zijn

kopen, maar ook van deze variëtei-

getand en voorzien van stekels. De

ten zal het aantal bessen groter zijn

hulst is een tweehuizige plant dat wil

als er een mannelijke hulst in de buurt

zeggen dat de mannelijke en de vrou-

staat.
takken boven en aan de deur hangt

welijke bloem voorkomen op verschillende planten. Op de foto zie je

Gebruik

en er met Kerstmis kamers mee ver-

boven de mannelijke en beneden de

De hulst wordt gebruikt in hagen. De

siert. Dat garandeert een gelukkig

vrouwelijke bloemen.

plant kan schaduw goed verdragen.

kerstfeest. De hulst moet echter wel

Van de hulst zijn vele cultivars ontwik-

vóór de avond van de 24e zijn geplukt,

keld, die vermeerderd worden door

anders staat hij in de tastbare en de

middel van stekken. Hout van de hulst

geestelijke wereld open voor alle kwa-

wordt gebruikt voor meubilair en in-

de invloeden en kunnen uw vijanden

legwerk. De jonge bladeren kunnen

u kwaad doen.

in juni worden geplukt en gedroogd.

Wij hopen dus dat u de hulstversie-

Thee die hiervan wordt getrokken,

ring op tijd heeft opgehangen…

werkt koortsverlagend en urinedrijvend.

Fijne kerst en veel mooie natuurmomenten in het nieuwe jaar toege-

Oud bijgeloof
De hulst wordt door insecten besto-

De hulst, die met Kerstmis zoveel

ven. Voor mensen zijn de bessen gif-

huiskamers siert, ontleent zijn naam

tig, maar voor vogels niet. De larven

aan het woord ‘heilig’. De altijd groene

van de bladmineerder Phytomyza ilicis

bladeren symboliseren het eeuwige

wenst.
Martha en Paul
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Agenda 2011/2012
Zondag 1 januari 2012 (Nieuwjaarsdag)
V.V. Heijen Nieuwjaarsreceptie
13.30 uur Clubhuis Sportpark de Heikamp
Zondag 8 januari 2012
Die Original Maastaler Nieuwjaarsconcert
12.00 uur D’n Toomp
Zaterdag 14 januari 2012
C.V. De Wortelpin Prinsenbal
20.30 uur Zaal Schuttershof
Zaterdag 21 januari 2012
S.J.C. De Wortelpin Jeugdprinsenbal
Zondag 29 januari 2012
C.V. De Wortelpin Prinsenreceptie
11.11 uur Zaal Schuttershof
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
Zondag 4 maart 2012
V.V. Heijen 1 - Gassel 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
Zondag 18 maart 2012
V.V. Heijen 1 - GVV’57 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
Zaterdag 24 maart 2012
Fanfare E.M.M. Percussion Event
19.30 uur D’n Toomp
Zaterdag 14 april 2012
Die Original Maastaler Kapellencarousel
20.00 uur D’n Toomp
De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 26 januari 2012

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

