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INTRODUCTIE

Voor het eerst kunnen wij in Hèjs Nèjs melding maken van 4 generaties.
De trotse overgrootvader, Toon Theunissen, woont in Heijen aan de
Dionisiusstraat. Hij bezorgt daar maandelijks het Hèjs Nèjs. Verder een
interview met onze nieuwe burgemeester, opgenomen in het mooie
atelier van Peter Roovers. Opnieuw hebben Gerrie en Riet een bijzonder
gebouw in Heijen belicht en hebben we een oud-Heijenaar gesproken,
namelijk Wim, zoon van meester Vullings. Er is het nodige verenigingsnieuws
en het prikbord is ook weer goed gevuld.
Helaas is er ook triest nieuws in verband met het overlijden van Peter
Linssen. Een in memoriam staat in deze uitgave.

Van links naar rechts staand: Ricky, Hans, Henk,
Marjo, Harrie. Zittend: Erica en Jan.

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.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Het veulen van
Henk Coenen
Bij het stamboek waarbij dit veulen is
ingeschreven moesten de namen van
veulens dit jaar met een H beginnen.
In een nieuw jaar starten we met de
volgende letter uit het alfabet.
Als liefhebber van whisky probeer ik ieder jaar

De Kuulblok
Onlangs kreeg ik een déjà vu gevoel. Op een zonnige middag, rijdend over de A77 vanaf Boxmeer richting Heijen,
u weet wel die weg met geluidoverlast voor Heijen, zag
ik de al afkalvende oevers van de Maas. Het blijkt te gaan
om een doelbewuste actie van de beheerders van deze
waterweg. De uitstraling van een slingerende rivier door
het landschap moet een beetje terug komen. En dat kan
alleen als je de keien, die de Maas ook bij een groot wateraanbod in model houden, weghaalt. In plaats van een
romantische rivier was de Maas tot een effectieve waterweg geworden: goed voor de afvoer van het water en goed
voor de scheepvaart, maar met een stuk minder karakter.

mijn veulens naar een whisky te noemen. Dit
jaar ben ik uitgekomen bij Highland Park.
Gerda vond dit voor een merrie veulen geen
leuke naam en is het Highland Lady geworden.
Dus het veulen heet Highland Lady.
Highland Lady is een rijpaard. Dit noemt men
geen ras. Het grote verschil in de wereld is
gelegen in het feit bij welk stamboek ze geregistreerd is. Zeg maar de burgerlijke stand
voor paarden. Ieder stamboek heeft namelijk
zijn eigen kwaliteitseisen ten aanzien van de
stamboom van de ouders. Highland Lady is ingeschreven bij het KWPN (Koninklijke Warm-

Maar nu dat gevoel van: hé, dat heb ik eerder gezien! Ik
moest meteen denken aan de Kuulblok bij de Mergeldijk.
Hele zomervakanties werden hier doorgebracht (deels
noodgedwongen, want voor vakanties naar andere oorden was domweg geen geld). Dit was trouwens geen straf,
want gelukkig waren alle ingrediënten voor een mooi zomers verblijf aanwezig: zand, een hoger gelegen gedeelte,
waarvandaan je zo de Maas in kon duiken, schepen die
voorbij voeren waar je op kon klimmen en een stuk meevaren (of dit gevaarlijk was stond je niet zo bij stil, hoewel
tankers gemeden werden).
Vriendschappen en liefdes kregen hier vorm! Een enkeling
had een transistorradio met daarop een Engelse popzender. Dat sfeertje kwam dus weer boven en ik kreeg er een
wat melancholiek gevoel bij. Ook moest ik denken aan de
middelbare schooltijd in Boxmeer: in september, erg mooi
weer en na een hele zomer aan de Kuulblok weer een heel
jaar naar school: in de middagpauze met de fiets snel naar
de veerstoep aan de Boxmeerse kant bij de betoncentrale,
waarvandaan je de Kuulblok kon zien liggen, fraai aangelicht door de zomerse zon en dan weer snel terug naar de
scheikundeles of geschiedenis of wat dan ook… Denk dat
ik wat vaker kies voor de afslag bij Boxmeer naar Heijen.
Al was het maar voor dat zomerse gevoel van toen….

bloed Paardenstamboek Nederland), internationaal bekend als Royal Dutch Sport Horses.
Op dit moment het nummer één stamboek in
de wereld op het gebied van spring- en dressuurpaarden. Dertig procent van alle paarden
op de Olympische spelen staan bij het KWPN
geregistreerd en zijn in Nederland gefokt.
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Dressuurwedstrijden
Rijvereniging Ons Genoegen
Op zondag 5 augustus waren de jaarlijkse dressuurwedstrijden van Rijvereniging
Ons Genoegen uit Heijen bij Manege John Deenen aan de Hoofdstraat.

Op de foto Kelly Kerkhoff, die meedeed aan de wedstrijden met Dalina. Zij werd
2e en 3e in de klasse B

De jeugdopleiding van Fanfare EMM is één van de geselecteerde
deelnemers van het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de
Rabobank.
Dit fonds steunt maatschappelijke projecten in de regio.

Echter, een groot struikelpunt hierbij zijn de financiën. Door

Door middel van stemming door leden van Rabobank

het teruglopen van de subsidies en stijgende kosten voor

Gennep kan fanfare EMM een bijdrage uit dit fonds ont-

onze vereniging wordt het steeds moeilijker om te kunnen

vangen. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag!

investeren in onze jeugd. Om deze reden vragen wij dan ook
een bijdrage uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid

Fanfare EMM heeft steun gevraagd om zelf een muziek-

van de Rabobank. Ons doel is om een bloeiende vereniging

opleiding aan nieuwe (jeugd)leden te kunnen bieden. De

te behouden, waarbij onze jeugdleden centraal staan. Door

jeugd heeft de toekomst! Een slogan die zeker ook voor

het zelf opleiden van jeugdleden, kunnen wij de kwaliteit en

onze vereniging geldt. Om onze vereniging in stand te hou-

niveau van opleiden zelf in de hand houden. De saamhorig-

den hebben we naast inkomsten ook nieuwe leden nodig,

heid tussen jong en oud komt in ons dorp Heijen nog meer

vooral jeugdleden. Dit betekent dat nieuwe jeugdleden

naar voren door het samenspel binnen onze vereniging. Dit

goed opgeleid moeten worden, waarbij enthou-siasme en

kunnen we toch niet verloren laten gaan...?

motivatie een must is.
Wat kunt u doen?
In september 2011 zijn we van start gegaan met een

Bent u lid van Rabobank Gennep?

interne slagwerkopleiding. Dertien (deels nieuwe) jeugd-

Kom dan 4 oktober a.s. naar het Trefpunt in Milsbeek,

leden zijn begonnen. Zij volgen les van een door onszelf

Kerkstraat 31. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de ledenverga-

aangestelde docent, waarmee we samen de lesmethode

dering van de Rabobank kunt u uw stem op onze inzending

hebben uitgezocht, die het beste aansluit bij onze ver-

uitbrengen, waarna het ter beschikking gestelde bedrag

eniging.

verdeeld wordt. Hoe meer stemmen op onze inzending,

Deze opleiding is een groot succes! De jeugdleden zijn erg

hoe hoger het bedrag!

enthousiast, daardoor gemotiveerd en maken hierdoor
goede vooruitgang. Door de afname van het aantal jeugd-

Namens alle leden van Fanfare EMM danken wij u voor

leden dat een blaasinstrument wil bespelen en de positieve

uw stem en steun!

geluiden over de interne slagwerkopleiding, streven wij ernaar om bovengenoemde opleiding ook op te zetten voor
onze blazende jeugdleden.
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Fanfare EMM zet Heijen op de kaart
in Bad Ems an der Lahn (Dld.)
Het bestuur van EMM wordt bijgestaan door diverse commissies. Een daarvan is de Reiscommissie.
Deze commissie, bestaande uit de leden Simone Brons, Anne Elbers, Maartje Kerkhoff en Gerbrand Martens, leidt meestal een slapend bestaan, maar soms, als de tijd volgens hen rijp is en er
voldoende euros door de leden zijn gespaard, wordt de commissie weer wakker. Zo ook dit jaar.
De nodige voorbereidingen werden getroffen en eind augustus reisden de fanfareleden en hun
aanhang af naar Bad Ems, 21 km van Koblenz in Duitsland en beleefden een onvergetelijk weekend.

Zaterdag 25 augustus

verzoek van de Reiscommissie, en zij namen ons mee op ont-

Rond 8 uur vertrok de bus van De Wit uit Gemert met

dekkingstocht door Koblenz. Hier stroomt de Moezel in de

chauffeur Tom richting Koblenz. Na twee uur stopte de bus bij

Rijn bij de zogenaamde Deutsche Ecke. Het weer was lekker

een Raststätte waar gelukkig ook een Burger King in gevestigd

warm en we brachten een paar aangename, culturele uurtjes

was. Burger King deed meteen goede zaken, hoewel het pas

door in de binnenstad. Na een laatste bezoek aan de Biergar-

10 uur in de ochtend was. Iedereen was wel meteen goed

ten voor een “appelsapje” werd de terugtocht naar Bad Ems

wakker. Rond 12 uur kwam de bus aan in Bad Ems, een mooi

aanvaard. In de vroege avond stond een barbecue op het pro-

stadje aan de rivier de Lahn. We werden ondergebracht in de

gramma. Onder leiding van “Grillmeister” Rob van de Kamp,

plaatselijke Jugendherberge die ongeveer 600 meter buiten

die de zorg van het braden op zich had genomen, deden wij

het centrum lag. Nu is dat niet zo erg, ware het niet dat de

ons te goed aan de lekkernijen die een barbecue biedt. Bad

Jugendherberge bovenop de top van een heuvel lag en Bad

Ems was niet zo maar gekozen. Het was zorgvuldig door de

Ems onderaan deze heuvel. De (zeer lange) bus moest twee

commissie uitgezocht. In het laatste weekend van augustus

haarspeldbochten door de nauwe straten en een stijgingsper-

wordt hier altijd een bloemencorso gehouden. Dit jaar voor

centage van 16% overwinnen om boven te komen. Toen de

de 49e keer. Dan is er ook kermis en braderie in het dorp.

bus eindelijk op de parkeerplaats van de Jugendherberge ge-

Op het kerkplein is live muziek. Er staan lange tafels, rondom

parkeerd stond kreeg de chauffeur een heus “pilotenapplaus”.

het kerkplein vind je de biertenten en je kunt er uiteraard

Na de lunch stond Koblenz op het programma en moest de
arme chauffeur de afdaling weer schadevrij zien te overleven.
Dat lukte, maar het was wel even angstig stil in de bus. Het
was de eerste, maar tevens de laatste keer dat de bus deze
tocht naar de Jugendherberge maakte. Heel begrijpelijk, maar
dat betekende wel dat we nu zelf naar boven en beneden
moesten lopen. De fanfareleden zijn nu in topconditie, dat
begrijpt u.
Koblenz bleek een verrassend mooie stad te zijn. Na een kort
bezoek aan de Biergarten doken er twee stadsgidsen op, op
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kilometers Wurst kopen. Perfect voor het avondprogramma.

Zondag 26 augustus

Vooral de biertenten werkten als een magneet op de fan-

Na een uitgebreid ontbijt moesten de koffers weer worden

fareleden en hun aanhang en we streken neer aan de lange

ingepakt en daalden de fanfareleden voor de laatste keer de

tafels. We waren niet de enigen die de avond in Bad Ems

heuvel af naar Bad Ems. De koffers gingen de bus in en na

doorbrachten. Er waren duizenden bezoekers. Er was een

het maken van een groepsfoto liepen we weer door de bin-

optreden van ene Achim Köllen die het publiek vermaakte

nenstad van Bad Ems. Iedereen ging op eigen gelegenheid

met meezingers, schlagers en andere Duitstalige liederen, die

het stadje verkennen. Helaas regende het een paar keer flink.

door het publiek volop werden meegezongen. Wij lieten ons

Rond 2 uur kwam de bloemencorso op gang en werden

natuurlijk ook niet onbetuigd en dat viel de burgemeester van

we getrakteerd op prachtige praalwagens met bloemen en

Bad Ems ook op. Achim moest de ene Zugabe na de andere

veel muziek. Het bericht ging rond dat er ook 15.000 dahlia’s

geven, wel een uur lang. Op een gegeven ogenblik had hij zijn

uit Heijen in een van de praalwagens verwerkt waren. Deze

hele repertoire ruim twee maal gezongen. Op ons speciale

waren afkomstig van de kwekerij van de familie Zegers. Na

verzoek zette hij Du van Peter Maffay in. Dit nummer staat

afloop van deze parade werd de terugreis aanvaard en rond

al ruim 10 jaar op het repertoire van EMM. De eerste keer

half 9 reed de bus Heijen weer in. De fanfareleden waren

dat we het gespeeld hebben was in Lüxem in 2000. Pierre

moe maar voldaan. En de Reiscommissie? Die werd uitgebreid

Hendriks zong en wij speelden. Ook in 2008 hebben we met

bedankt en kan nu weer rustig gaan slapen. Als ze maar weer

dit nummer Trier op stelten gekregen. Het lied Du werd door

op tijd wakker worden voor een volgende reis, want het is

EMM met Achim meegezongen staande op de tafels en de

toch wel erg leuk! De saamhorigheid is groot als je samen op

banken. Na afloop sprak de stomverbaasde burgemeester de

avontuur gaat.

legendarische woorden:“Kommt ihr wirklich aus Holland? Das
kann ich nicht glauben….” U begrijpt: het was nog wel even

Marjo Boekhorst, PR commissie Fanfare EMM

onrustig in Bad Ems an der Lahn.

Jubilarissen gehuldigd
Tijdens het drukbezochte frühschoppen concert van Die
Original Maastaler uit Heijen zijn zondag 2 september de 5
jubilarissen gehuldigd. Deze leden delen al 40 jaar lief en leed
met de kapel en werden daarom tijdens en na de receptie
extra in het zonnetje gezet. Gerrit Stoffele, Frans Stoffele, Jac
Janssen, Jan van Erp en Willy Wilmsen kregen een unieke zilveren speld overhandigd terwijl hun partners in de bloemetjes
werden gezet. Die Original Maastaler hopen nog vele jaren
van hun diensten gebruik te kunnen maken. Bestuur, dirigent
en leden bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling. Op de volgende steunkaarten zijn prijzen gevallen. 14
– 21 – 49 – 63 – 77 – 90 – 98 – 144 – 145 – 172 en 187.
Deze zijn op te halen bij de leden.

Het 40-jarig jubileum wordt op 21 oktober om 14.00 uur
afgesloten met een speciaal concert in samenwerking met
de Heijense Revuegroep. Zij tilden tijdens het frühschoppen
concert al een tipje van de sluier op met hun Löffel-Polka act.
Kaartjes a € 3,-- zijn te koop bij de leden van de kapel, via
telefoonnummer 06-51418922 of via de site www.dieoriginalmaastaler.nl. Maar wees er snel bij want vol = vol.

Hèjje mojjer
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Bericht van het bestuur
De vakanties zitten er weer op en voor
U ligt de Hèjs Nèjs van september 2012.
Hieronder volgen enkele actuele zaken.

Contributie vereniging Hèjje Mojjer
In de Hèjs Nèjs van oktober zal een bijlage zitten waarmee
U via automatische incasso de vereniging kunt machtigen uw
lidmaatschap aan Hèjje Mojjer te maken. Hiermee hopen we
dat het innen en betalen van de contributie makkelijker en handiger wordt.

Voortgang kernplan Heijen
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het kernplan zit

Rondweg N271

er deze maand een bijlage in deze Hèjs Nèjs. Wij vragen met

Momenteel zijn de gemeenten Bergen en Gennep bezig met

klem om deze aandachtig te lezen, de bijbehorende enquête in

een regiovisie op de N271. Dat wil zeggen dat er op verschil-

te vullen en deze vóór 10 oktober in te leveren.

lende plaatsen pleisterplaatsen, rotondes en andere wijzigingen
aangebracht gaan worden. Onlangs heeft Hèjje Mojjer overleg

Industriegebied de Brem

gehad met de projectleider van dit plan over het stukje rondweg

In juni jl. stond in de Gelderlander dat er getwijfeld werd over

ter hoogte van Heijen. Hierover hebben we vragen gesteld over

de haalbaarheid van industriegebied de Brem.Tot op heden is er

de aankleding, soort asfalt enz. Wanneer wij hierop antwoord

weinig informatie over vorderingen wat betreft verkoop van de

hebben ontvangen, zullen wij dit plaatsen in ons Hèjs Nèjs.

grond.Wethouder Voncken werd opgeroepen te kijken naar alternatieven zoals het idee van de familie Winkelmolen voor een

A77

recreatieplas.Vandaar dat wij ook op zoek zijn naar alternatieven

Naar aanleiding van de brief van Rijkswaterstaat over de A77

voor dit gebied zoals: inrichten als natuurgebied, zonnepanelen

hebben we vragen gesteld over het tijdstip waarop daadwer-

om b.v. Centerparcs van stroom te voorzien, of toch een recre-

kelijk begonnen gaat worden met het opknappen van het asfalt.

atieplas. Hebt U nog ideeën, dan horen we die graag!

De nieuwe laag moet geluidsoverlast verminderen. Ook hierover meer bericht in de volgende Hèjs Nèjs.

Promotie Heijen
Zoals eerder vermeld is er een nieuwe groep actief die zich
bezig gaat houden met de aankleding en opleuken van Heijen.
U moet hierbij denken aan versieringen bij feestdagen, bankjes
in het dorp of aankleding van de dorpsentree. Het eerste doel
zal waarschijnlijk een kerstversiering zijn tijdens de kerstdagen.
Als U interesse heeft om met deze groep mee te werken, dan
kunt U zich hiervoor nog aanmelden bij Frans Storms.
Ballonnenwedstrijd bij opening ommetjes
Op 1 juli zijn de ommetjes in Heijen geopend. Daarbij zijn
ballonnen met kaartjes opgelaten door de aanwezige jeugd.
Er is 1 kaartje teruggestuurd en in de volgende Hèjs Nèjs wordt
hiervoor de prijs uitgereikt aan de winnaar van deze wedstrijd.

PRIKBORD
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Kindervakantieweek Afferden
Beste jongens en meisjes, ouders, vrijwilligers,
De scholen zijn weer begonnen en kindervakantiewerk 2012 met het thema “Als ik later groot ben…” zit er weer op.
De week is super verlopen en het weer zat gelukkig ook mee! Dit jaar deden er ruim 180 kinderen mee met KVW,
een record! Ook een aantal Heijense kinderen was present. Op www.kvw-afferden.nl staan de foto’s, voor iedereen
die nog even wil nagenieten.
Deze week werd mogelijk gemaakt dankzij een groot aantal vrijwilligers, de bijdragen van tal van Afferdense ondernemers en personen. Ook SCA en Vonk Service en onderhoud verwarming uit Heijen hebben een bijdrage geleverd.
Vele handen maken licht werk, en zonder de hulp van jullie allemaal was het onmogelijk om KVW dit jaar weer
tot een succes te maken. Bedankt!
Ook dit jaar zijn er allerlei spullen blijven liggen op het kampterrein! Mis je iets, dan kun je het komen ophalen bij
Piet Laarakkers, Dorpsstraat 26 in Afferden, telefoonnummer 0485-531281.

Tot volgend jaar!!!
Het Oranje Comité – Kinder Vakantie Werk

Welkom in
Heijen!
De Hoofdstraat werd de
afgelopen maand verblijd
met de geboorte van
twee meisjes:
Merel van Drunen dochter van Bas en Desiré van
Drunen-Vinck en
Fleur Deenen dochter van
John en Lisette Deenen

Heisafeest 2013
Volgend jaar komt er een knallend vervolg op HEISA 2012, het
weekend van Pinksteren 2013 wordt weer een geweldig feestweekend! Zet het alvast in je agenda!

Dankwoord
Fanfare Eendracht Maakt Macht,
bedankt voor de mooie serenade
op 16 juni ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijk.
Hub en Joke Vinck.

Meiboom
‘In de Nieuwwijkstraat is
deze enorme
meiboom
geplant bij gelegenheid van
het huwelijk
van Dennis
en Maike
de Goeij.’
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INTERVIEW BURGEMEESTER

Burgemeester Peter de
Koning: "De toekomst is
belangrijk!"
De nieuwe burgemeester van de gemeente Gennep, Peter de Koning (58 jaar), is nu ongeveer drie maanden in functie en de eerste indrukken zijn al door hem verwerkt. Nu is het de beurt aan de redactie van
het Hèjs Nèjs om hem aan te tand te voelen over zijn start bij de gemeente en zijn diepste gedachten.
Zo leert Heijen de burgemeester beter kennen en andersom: de burgemeester Heijen. En waar kun je
de burgemeester nu beter ontvangen dan op onze eigen vergaderlocatie: het atelier van Peter Roovers.
De burgemeester nam plaats op een van de monumentale

om in Gennep te solliciteren. De eerste keer dat ik in Gen-

stoelen en ging er eens goed voor zitten. Hij had het atelier al

nep kwam vóór mijn sollicitatie parkeerde ik mijn auto in de

eerder gezien, maar hij was nog steeds onder de indruk van

Torenstraat en liep met mijn vrouw langs het oude stadhuis

de unieke uitstraling die het atelier heeft en het fenomenale

het centrum in. We werden gelijk gewaarschuwd voor de

uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. We staken van wal:

ooievaars: “Pas, op kijk uit!” riepen de mensen, “die ooievaars
droppen wel eens wat op de stoep!” Waar vind je dat nog?

U bent nu ongeveer 3 maanden in functie in

Het maakte grote indruk op mij. Gennep is een charmante

Gennep. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe?

stad en je komt gelijk in contact met de Gennepenaren.

Burgemeester: “Eigenlijk zijn die sinds mijn installatie niet ver-

Bestuurlijk is er ook veel aan de hand. Deze uitdaging maakt

anderd: warm, druk en hartelijk en dat gevoel ervaar ik nog

ook dat ik het tot nu toe prima naar mijn zin heb.”

steeds zo.”
Wat hem ook raakte was dat er zo veel en zo positief gereWat is u tot nu toe in de positieve zin opgevallen?

ageerd werd op het introductieprogramma. Hij wil het lief-

Burgemeester: “Het trof mij bij de sollicitatie al dat er een

ste zelf naar de mensen toe. En dan gezellig bij de mensen

actief sociaal leven is in Gennep. Zo merkte ik dat er wel zes-

thuis aan de keukentafel eten. Dan leer je de mensen en de

entwintig buurtverenigingen zijn. Dat was meteen een reden

omgeving het beste kennen, volgens hem. Iedereen is dan
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zichzelf. Hij vindt het ook wel een beetje brutaal om zichzelf

ore is gekomen is de sleuteloverdracht bij het begin van de

uit te nodigen, maar na drie maanden heeft hij al veertig

carnaval. Hij weet ook precies dat zijn voorgangster, Marlies

uitnodigingen binnen, waarvan hij er al een stuk of twaalf

de Loo, dit een van haar mooiste taken vond. Ze stond dan

heeft ’afgehandeld’. Bij voorkeur gaat hij met zijn vrouw naar

echt tussen de mensen en kon op een vrolijke manier rea-

de etentjes toe.

geren op de speeches van de diverse vorsten. Als geboren

Burgemeester: “Zo heb ik in Ottersum pizzaatjes gebakken

Schiedammer heeft Peter de Koning geen carnavalsverleden

en in Milsbeek geluncht. Ook ben ik bij het Koningschie-

maar toch verheugt hij zich enorm op dit festijn. Hij heeft

ten van het Dionisiusgilde geweest, waar ik heel vriendelijk

ook al een ludiek plannetje bedacht: “Ik zei tegen de car-

ben ontvangen door de hoofdvrouw, Jacqueline Gerrits. Bij

navalsverenigingen: de sleuteloverdracht aan het begin van

die gelegenheid heb ik ook kennis gemaakt met de kasteel-

de carnaval is prima, maar ik wil die sleutel aan het eind wel

heer van Heijen,Ysbrandt Roovers. Er werden daar ook veel

weer terugkrijgen.” Dus dat wordt op carnavalsdinsdag om

grapjes over mijn naam gemaakt.”

middernacht aantreden voor de prinsen carnaval. Peter de
Koning heeft nu al pret als hij daar aan denkt.

En wat in de negatieve zin?
Burgemeester: “Eigenlijk bijzonder weinig. Als je naar het
aantal uitnodigingen kijkt, blijven die uit Heijen wel wat achter, ik moet me er kennelijk nog een beetje ’invechten’. Laat
ik het zo zeggen: “Heijen is Heijen” en heeft zijn eigen trots.
Dat moet vooral zo blijven.”
Kent u de vereniging Hèjje Mojjer en weet u van
hun activiteiten?
De burgemeester blijkt zich al prima te hebben ingelezen
en weet uitgebreid te vertellen over Hèjje Mojjer. Hij neemt
deze dorpsvereniging bijzonder serieus. Hij weet ook precies wat de vereniging allemaal doet en al voor elkaar gekregen heeft. Hèjje Mojjer fungeert volgens hem als een soort
’waakhond’ voor de belangen van Heijen. De gemeente is
volgens hem bijzonder gebaat bij een vereniging als Hèjje
Mojjer. Vooral als aanspreekpunt is deze zeer nuttig.
De redactie is zo vrij hem gelijk maar uit te nodigen voor het
volgende Heisafeest, Pinksteren 2013.
Bent u al in andere dorpen geweest en wat is u
daarbij opgevallen?
De burgemeester heeft inmiddels alle kernen van Gennep
al eens bezocht en het viel hem op dat elk dorp zijn eigen
karakter heeft. Hij ziet de vele overeenkomsten, maar ook
de nodige verschillen. Het boeit hem allemaal zeer. Verschillen zijn op zich prima! Wat hem ook al diverse malen ter

“Ik zei tegen de carnavalsverenigingen: de sleuteloverdracht aan het begin van de carnaval is prima, maar ik
wil die sleutel aan het eind wel weer
terugkrijgen.”
Een frisse blik op een bestaande situatie kan
soms verrassende nieuwe ideeën opleveren.
Hebt u een idee hoe het verder moet met de
gemeente Gennep, heeft u al mooie plannen
gemaakt? Waar ligt uw grootste belangstelling
of prioriteit?
De burgemeester is van VVD-huize en is al gepokt en gemazeld in de politiek. Hij is actief in de landelijke VVD. In de
gemeente moet hij natuurlijk neutraal zijn, boven de partijen
staan. Hij heeft gehoord van de pijn over het niet doorgaan van de herindeling. Hij heeft goede contacten in Den
Haag en kent de achtergronden. De toekomst is belangrijk!
In het verleden gebeurt niets meer, is zijn motto. Gennep
moet Gennep blijven, maar er is veel samenwerking nodig
met de omliggende gemeenten. Het woord ’herindeling’ is
over. Samenwerking is de nieuwe leus. Het zal niet aan Peter de Koning liggen als er geen samenwerking tot stand
zou komen. Hij zit volop in de startblokken als het op dat
Wordt vervolgd op blz 15
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onderwerp aankomt. Inmiddels is de Visie op Regionale Sa-

een beetje tijd heb lees ik graag, bijvoorbeeld Dan Brown,

menwerking vastgesteld met gesprekspartners als Mook,

David Baldacci, Dean Koontz, dat soort boeken. Ik lees lie-

Bergen en Venray. Ook met bedrijven en organisaties gaat

ver een boek dan dat ik een film bekijk, bij een boek kun

in de toekomst veel intensiever worden samengewerkt. En

je beter je fantasie laten werken.” Bent u sportminded? “Ik

dat kan, is de stellige overtuiging van Peter de Koning.

heb vroeger veel gevoetbald, was laatste man, maar ik heb
er nu te weinig tijd meer voor, helaas.”

Mensen in Heijen hebben zorgen over hun
woonsituatie en/of woongenot, de industria-

Zijn er al verhuisplannen?

lisatie, de nieuwe bedrijventerreinen, de ver-

Het is natuurlijk de bedoeling dat Peter de Koning en zijn

keersveiligheid, de werkgelegenheid, de facili-

vrouw zo snel mogelijk in de gemeente komen wonen.

teiten en algemene voorzieningen in het dorp

Maar er is ook een huis in Kruisland dat eerst moet wor-

en nog zo een paar zaken. Hebt u zich al in

den verkocht. Hij heeft nu wel tijdelijk een huis dat te koop

verdiept en een mening gevormd?

staat in Gennep gehuurd, dus dat geeft even wat armslag.

De burgemeester geeft aan zich al wel in deze problema-

Maar hij hoopt toch dat hij dit jaar zijn kerstboom in deze

tiek te hebben verdiept. Maar hij vindt het nog te vroeg

gemeente kan opzetten.

om hier al gedetailleerd op in te gaan. Hij heeft naar zijn
zeggen echt meer informatie nodig over de knelpunten en

Is er nog een onderwerp dat u met ons zou

die kun je in de drie maanden die hij nu in functie is niet

willen delen?

allemaal eigen maken. Maar dat komt goed, verzekert de

Peter de Koning heeft geen speciaal onderwerp meer, maar

burgemeester ons. We mogen hem er op een later tijdstip

wil graag van ons horen hoe wij het vinden om in Heijen

op aanspreken.

te wonen. Sommige redactieleden zijn in Heijen geboren
en getogen, anderen zijn later in Heijen komen wonen.

Wat kan de gemeente doen om, ook als de win-

Wij vinden het allemaal fijn in Heijen en de burgemeester

kels dicht zijn, voor levendigheid te zorgen?

kan dat begrijpen. Het denkt ook dat het een prettig dorp

Hoe krijg je de mensen en toeristen op de been?

is om in te wonen. Hij roemt het gemeenschapshuis d’n

Burgemeester: “De gemeente kan dat niet allemaal zelf re-

Toomp met alle vrijwilligers. Noemt het een hele prestatie

gelen. Maar we gaan wel met horecaondernemingen om

dat, nu de mensen zo veel individualistischer zijn dan vroe-

de tafel zitten om te zoeken naar een aanpak om verbete-

ger, het dorpshuis toch zo goed draait.

ringen te bereiken. De gemeente kan zorgen voor faciliteiten, maar de ondernemers hebben de specifieke kennis en

Kortom, wij denken dat burgemeester Peter de Koning be-

ook belang bij meer uitgaand publiek. Het is mij opgevallen

slist een aanwinst is voor de gemeente Gennep en dus ook

dat ondernemers dit ook echt graag willen. Mensen die

voor Heijen. En om met een citaat van hem te besluiten:

Gennep en haar omgeving bezoeken vinden het er heel

“Ik wil heel graag een ’oliemannetje’ zijn, iemand die ervoor

mooi. In dat verband wil ik ook zeker de Floriade noemen,

zorgt dat er steeds meer mensen en organisaties op een ont-

deze heeft ook een enorme uitstraling op Gennep.”

spannen manier samen kunnen werken.”

Wij wensen de burgemeester heel veel succes
Burgemeester: “Ha! Op dit moment niet echt, ik rom- in deze boeiende, maar ook niet gemakkelijke
mel wat in de tuin bij ons huis in Kruisland en als ik nog functie.
Hebt u nog tijd voor andere activiteiten?

SPELEN MET TAAL

17

Twitterspreekwoorden
anno 2012

Muzikale doordenkertjes

• Er met de iPad naar gooien
• Een cookie van eigen deeg
• Wie de tweet niet eer t,
is de her tweet niet weerd
• Dat is een blog aan mijn been
• Van de Hash op de tag springen

Bij zangonderricht is sprake van
gebiedende wijs.

Paul Rongen, Heijen

Zijn jonge varkens al vroeg zo muzikaal dat ze
een big-band kunnen vormen?
Is een kalebas een kaalhoofdige zanger?
Iemand zonder muzikaal gevoel kan toch fluitend
door het leven gaan.
Kan iemand die niet muzikaal is, iets
rondbazuinen?
Mag in het bestek van de koordirigent de stemvork ontbreken?
Lopen er caféhouders mee in de taptoe?

Uit het Modern Citatenboek van Gerd de Ley citeer ik:

Je kunt een man overal heen leiden, zolang hij maar denkt dat hij jou leidt (Sophia Loren)
Het aardige tussen man en vrouw is, dat zij niets van elkaar begrijpen (Godfried Bomans)
Een man weet nooit hoe hij afscheid nemen moet, een vrouw nooit wanneer. (Helen Rowland)
Het is vaak heerlijk rusten in het gras dat je ergens over hebt laten groeien. (C. Buddingh)
Het zekerste middel om een einde te maken aan de verleiding is ervoor te bezwijken (Tristan Bernard)
Rijkdom: één dollar meer hebben dan je kunt uitgeven (Bernard Baruch)
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Omkering van waarden
De echte revolutie heeft betekenis omdat het goede dan naar boven komt. Dit laatste
gebeurt alleen als een mens, bij wijze van spreken, opnieuw geboren is zodat niet
hijzelf maar God het hoogste gezag heeft. Het is een heilzame omwenteling omdat
de mens pas tot zijn recht komt door zijn gemeenschap met God. Helaas zien wij
ook telkens een waanzinnige omkering van waarden, zodat het kwade bovenkomt en
het goede het onderspit moet delven. Dat gebeurt wanneer men het goede gebod
van God inwisselt voor het slechte gebod van de mens die zichzelf verabsoluteert.
De profeet Jesaja zag tot zijn schrik die onheilspellende en waanzinnige omkering van
waarden. “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en
zoet voor bitter.” Dat betekent niet alleen dat de leugen de mens tot slavernij brengt,
maar ook de ontbinding van een beschaving. Men valt dan niet uit zwakheid in zonden
om weer berouwvol op te staan, maar men stelt het kwaad voor als het normale en
H. Dionysius Heijen, Jaargang 31
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
Telefoon: 0485 511533
of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en Niers-

het goede als het abnormale. Niet alleen een wijsgeer als Nietzsche heeft zulk een
waanzinnige omkering van waarden gepredikt waarin barmhartigheid, lafheid is en
de macht van de sterkste, deugd wordt genoemd. Maar het nationaal-socialisme b.v.
bracht het in de praktijk in de meest onmenselijke gestalten. Zou er wel een heilvolle
toekomst weggelegd zijn voor degenen die meewerken aan en profiteren van de
waanzin van de omkering van waarden?

bode, en via www. heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

Berichtje n.a.v. de Vastenactie
Het kerkbestuur heeft in juni een bedankje ontvangen van de Mill Hill Missionarissen. Zij danken onze parochie voor de storting van onze bijdrage aan

Gedoopt

het werk van Jan Laarakker. Wij melden dit graag aan u; uw deelname aan de
Vastenactie wordt gewaardeerd!

• Lara Janssen, Dalweg 4, heeft op
4 augustus jl. het doopsel ontvangen.
• Sylvie Ankersmit, Eekhoornstraat
15, is op 15 september jl. gedoopt.
• Eefje Lukassen, Hermelijnstraat 56,
ontvangt het doopsel op
29 september.
Wij wensen Lara, Sylvie en Eefje alle geluk en
goeds in hun leven. Ook de ouders en overige
familieleden feliciteren wij van harte met de
doop van hun dochters.

Vieringen in de maand oktober 2012
Zaterdag 06 oktober
geen dienst
Zondag 07 oktober 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 13 oktober 19.00 uur
Gildemis, Eucharistieviering met
het Gezinskoor
Zondag 14 oktober 09.30 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 20 oktober
geen dienst

Zondag 21 oktober 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 27 oktober 19.00 uur
Allerzielen, Eucharistieviering
met het Gezinskoor; er is tevens
een kindernevendienst. Na de
dienst wordt een bezoek gebracht aan
het kerkhof.
Zondag 28 oktober 09.30 uur
Allerheiligen, Eucharistieviering
met het Gregoriaans Koor
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Nina Foundation
Vrienden en vriendinnen, familie en
kennissen, beste sponsors,
Namens de Nina Foundation, laten wij jullie weten dat
Linda Berkers en Ton Elders een bijzonder mooie presta-

In memoriam:
Peter Linssen
Vandaag, 12 september 2012, bereikte ons het
droevige bericht dat Peter Linssen op 58-jarige
leeftijd van ons is heengegaan. Peter was twee
jaar geleden een van de eerste Heijenaren die wij
als redactie van het toen gloednieuwe Hèjs Nèjs
mochten interviewen. Dit naar aanleiding van zijn
afscheid als voorzitter van d’n Toomp. Zijn foto prijkte
op de voorpagina van de betreffende uitgave, Peter
trots poserend in “zijn” Toomp. Nog onbewust van
het vreselijke lot dat hem enkele maanden later zou
treffen. Peter ging met alle positieve krachten die hij
had de strijd met zijn ziekte aan. Het mocht niet baten.
Heijen is vandaag niet mòjjer geworden, maar is wel een
dierbare herinnering rijker. De herinnering aan de altijd
vriendelijke en sociale Peter. De stille motor achter veel
impulsen die het verenigingsleven in Heijen wel mòjjer
hebben gemaakt. Wij zijn Peter hier dankbaar voor. Een
zwarte dag voor Heijen, maar nog vele malen erger is
het voor zijn familie; zijn vrouw Thea, de kinderen Bart,
Thijs en Marinka. En niet te vergeten zijn moeder Mia.
Maar ook voor zijn verdere familie en vele vrienden.
De redactie van het Hèjs Nèjs wenst hen alle sterkte
toe met dit enorme verlies. Moge Peter rusten in vrede.
Vergeten zullen wij hem nooit.
Erica – Hans – Harrie – Henk – Jan – Marjo – Ricky
Redactie Hèjs Nèjs.

tie hebben geleverd! Zij hebben niet alleen de 4 Daagse
van Nijmegen gelopen, maar ze hebben ook jullie weten
te enthousiasmeren om hen te sponsoren. Dankzij Linda,
Ton en jullie allemaal gaat de Nina Foundation het mooie
bedrag van 4.761 euro ontvangen. Dank jullie wel hiervoor! Zoals jullie ongetwijfeld van Linda en Ton gehoord
hebben, zet de Nina Foundation zich in voor kinderen
met het Angelman Syndroom. Kinderen die hiermee geboren worden (naar schatting 1 op de 15.000) zijn zowel
lichamelijk als geestelijk zeer beperkt, kunnen niet praten,
hebben vaak epilepsie en door hun slaapproblemen bezorgen zij hun ouders vele slapeloze nachten?… Ondanks al deze beperkingen zijn de Angels vaak zeer vrolijk
en opgewekt, iets wat wij van hen zouden kunnen leren!
Wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke behandelingen van dit syndroom is zeer vergevorderd. Bij muizen is
het wetenschappers gelukt om het syndroom ongedaan
te maken. De vrijwilligers van de Nina Foundation zijn
ervan overtuigd dat het stimuleren en financieren van
verder onderzoek vroeg of laat beloond zal worden met
een manier om het syndroom te genezen.Wij gaan door
totdat deze genezing werkelijkheid wordt. Op de website van de Nina Foundation (http://www.ninafoundation.
eu/) leest u alles over onze werkwijze en over wat we
tot nu toe bereikt hebben. Door op facebook (http://
www.facebook.com/groups/377953913011/) vriend van
de Nina Foundation te worden kunt u ook op de hoogte
blijven van onze reilen en zeilen!
Met vriendelijke groet,
Estera Knaap
Commissie PR & Communicatie
E-mail: estera@nina-foundation.org
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STICHTING JEUGDRAAD

Weer even bijpraten met de

Stichting Jeugdraad…
Evenals vorig jaar hebben ook dit jaar met het bestuur van de Stichting Jeugdraad weer teruggekeken op de georganiseerde activiteiten. Deze Stichting, met voorzitter Hans Wientjens, zet zich
in voor de Heijense jeugd van 12 tot en met 16 jaar. Zij organiseren soosavonden en activiteiten
voor deze jeugd. Er zijn twee groepen, de 12-jarigen, die net de basisschool hebben verlaten
en de 13-16 jarigen. In een lokaal in Gemeenschapshuis d’n Toomp komen de groepen iedere
veer tien dagen bijeen. Er wordt muziek gedraaid en spellen gedaan, maar ook veel gekletst.

Behalve een professionele muziekinstallatie zijn er

hiervan is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de

diverse computerspellen en er is een Wii. De avonden

collecte voor Jantje Beton. De leden van de Stichting

worden begeleid door een aantal ouders en door de

Jeugdraad collecteer t jaarlijks voor dit goede doel en

leden van het bestuur. Dit jaar is er een nieuw spel

mag dan 50% van de opbrengst behouden. Het bestuur
hecht eraan iedereen in Heijen die een bedrag in de

De aanschaf hiervan is
mogelijk gemaakt door de
opbrengst van de collecte
voor Jantje Beton

collectebus heeft gestopt te bedanken.
Het bestuur
Het bestuur van Stichting Jeugdraad bestaat uit zes
personen. Hans Wientjens is voorzitter, Mar tina
Franken verricht de secretariële taken, Johan Linders

bijgekomen: een airhockey tafel. Dit is een soor t sjoelbak

is penningmeester en de organisatie van de activiteiten

dat met lucht ondersteund wordt. Het is de bedoeling

ligt in handen van Marga Ten Haaf, Edwin Jans en

platte schijven naar een doel te schuiven. De aanschaf

Marijke Janssen. Marga is overigens pas sinds dit jaar
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in het bestuur nadat ze eerst een aantal jaren in de
Ouderraad van De Heggerank had gezeten. Ze wilde
echter nog graag iets doen voor de jeugd en meldde
zich aan voor de SJR. Lianne Hoesen heeft het bestuur
aan het eind van het seizoen verlaten.

Welke activiteiten hebben jullie dit jaar
georganiseerd?
Hans: “in oktober vorig jaar hebben wij een heel
interessant bezoek gebracht aan de Brandweerkazerne
De jeugd.
Op ons speciale verzoek waren ook drie leden van de
SJR meegekomen naar het interview. Larisa Franken
(12 jaar), Niki Ten Haaf (13 jaar) en Jilke Wientjens (14
jaar). Zij hebben ook een aantal verslagjes geschreven
over de activiteiten die zij dit jaar hebben bijgewoond.
Deze verslagjes vind je elders op deze pagina. Wij als
redactie waarderen dit enorm, wat ons betreft mogen
er veel méér bijdragen van de jeugd in het Hèjs Nèjs
verschijnen! Wij zijn dan ook nog steeds op zoek naar
een jeugdig redactielid….

in Gennep. De jeugd mocht alles bekijken, in een

"Maar het toppunt was toch
wel dat ze een fiets mochten
doorknippen."
brandweerauto

zitten,

zuurstofmaskers

opzetten,

persdrukmaskers ervaren, alles. Maar het toppunt
was toch wel dat ze een fiets mochten doorknippen.
Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Sinterklaasavond,
die meestal in een hilarische toestand eindigt. Larisa:
“ik moest een liedje zingen, maar dat vond ik helemaal
niet leuk….” Ook gingen ze zoals elk jaar een avond
zwemmen bij het Heijderbos. Geen drenkelingen dit
jaar, lacht het bestuur! Gelukkig maar.
Een spor tieve dag werd doorgebracht bij Fitland in
Boxmeer. Favoriete activiteiten: spinning, krachttraining,
en kickboksen. Bij dit laatste werden ze goed begeleid
door de staf van Fitland. Zelfs de meiden in de groep
vonden het gaaf.

Wordt vervolgd op blz 23

STICHTING JEUGD RAAD

23

De make-over voor de meiden

12-16 jaar en nog geen lid?

Een idee van Mar tina voor de meiden, de extreme make-

Dat kan nog steeds. Neem dan gerust contact met

over was een enorm succes. Er was een professionele

Hans Wientjens of een van de andere bestuursleden.

fotograaf aanwezig die iedereen vóór en nà de

Aanmelden kan als volgt: Je kunt bellen met o.a. Hans

behandeling op de foto zette. Een paar voorbeelden van

Wientjens (tel. 517976) of je stuur t een mail naar info@

deze foto’s staan op deze pagina. Een nagelstyliste nam

sjr-heijen.nl. Ook vind je informatie op www.heijen.info.

de nagels van de dames onder handen. Het haar werd

Zeker doen, zouden we zeggen!

opgemaakt door een haarstylist en een visagist deed
haar best om de mooiste kanten van de dames naar
voren te halen. Oordeel zelf over hun inspanningen!

Hier het verslag van Larisa, Niki
en Jilke
Fitland Boxmeer
Wij vonden fitland Boxmeer heel erg leuk.
we moesten zumba dansen, spinnen, boksen en uiteraard
fitnissen. Spinnen was het leukste wat we moesten doen
(vonden wij dan) de andere onderdelen waren ook erg
leuk. Maar je kunt er maar 1 het leukst vinden hè. Alles
bij elkaar het was een geslaagde avond en we zijn lekker
fit bezig geweest.

De jongens vermaakten zich intussen op het Gildeterrein
met vogelschieten (geen echte!) en kruisboogschieten.
De slotactiviteit in juni was een bezoek aan Fitland in
Mill. Populair waren de tokkelbaan en de zogenaamde
Birmabrug. Deze brug zit aan elkaar met plankjes en
touwen en hangt wel 8 meter boven de grond. Maar de
jeugd ging geen enkele uitdaging uit de weg, aldus Hans!
Een compliment aan al degenen die hun angst wisten te
overwinnen! Naderhand traditiegetrouw frietjes eten
bij het Heijs Hepke.
Komend seizoen
“Een aantal van de activiteiten van vorig jaar zal wel
worden herhaald,” volgens Edwin, “maar er zullen zeker
nieuwe activiteiten bedacht worden. Zo zijn we altijd
op zoek naar gastsprekers, die een presentatie kunnen
houden over een onderwerp dat de jeugd aanspreekt.
In het verleden is er wel eens een voormalig militair
die op vredesmissie is geweest en tegenwoordig
gevangenisbewaker is wat komen ver tellen. Voor tips
houdt het bestuur zich altijd graag aanbevolen.”

Larisa Franken (12), Niki ten Haaf (13), leden SJR Heijen.
In januari zijn we met een grote groep SJR-leden
gaan zwemmen bij Centerparcs. Iedereen had zijn
zwem-spullen weer uit de kast gehaald, en we zijn op
de fiets gestapt richting het zwembad. We hebben
daar lekker gezwommen en zijn meerdere keren van
de wildwaterbaan afgegaan. Toen iedereen weer z'n
fietssleutel had gevonden zijn we allemaal weer naar huis
gefietst. Het was een geslaagde avond.
Groetjes Jilke Wientjens
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Buurtbarbecue
Boxmeerseweg/Kasteelstraat
Tijdens carnaval is het idee geboren om een buurtbarbecue te organiseren. Op
zaterdag 25 augustus vond deze al voor de vierde keer plaats. Zo’n
60 à 70 buurtbewoners waren van de partij.
Het zijn allen bewoners van Kasteelstraat en/ Boxmeerseweg.
Hoewel we geen officiële buurtvereniging zijn, hebben jong en
oud de gelegenheid om hier te socialiseren. Het wordt ieder jaar
in de tuin van Ron en Hermi Broenen gehouden. De kinderen
verheugen zich op deze activiteit....leuk om te horen dat deze zo
jonge generatie hiervan geniet.
Met vriendelijke groeten
uit de Kasteelstraat en Boxmeerseweg
Hermi, Lizette, Marga

Geluk
Geluk is als een golf in de zee,
het komt over je heen of je kunt het omzeilen.
Geluk is overal ook daar waar zich de schaduw bevindt,
Zonder lichtstraal, zonder geluk, is er geen schaduw.
Geluk is de sterren zien fonkelen en het licht zien schitteren
van de maan. Geluk is de parels in het leven zien stralen en met
tevredenheid in het leven staan.
Geluk is er altijd en overal. Kijk ernaar en je zult het zien.
Luister ernaar en je zult het horen.
Voel het en je zult het ervaren.
Zoals de kapitein de zee zal bevaren.
Over hoge golven in een woeste zee.
Met de wind in de rug, vaart het geluk ook dan met de golven mee
De oudste inwoonster van Heijen,
mevrouw Lietmeijer, werd onlangs
104! ‘Op de foto wordt zij geflankeerd door onze nieuwe burgemeester Peter de Koning en zijn
vrouw tijdens het verjaardagsfeest. ‘

Geluk is er altijd en overal.
Geluk zijn de kinderen, ze zijn spiegels voor onze ziel.
Spiegels met een gouden randje, ze leren ons zoveel.
Kinderen fungeren in het leven voor het draaiende wiel.
Vanuit spontaniteit en puurheid, vanuit eerlijkheid en openheid.
Zijn het de kinderen die volwassenen ogen doen openen.
Is het t kind dat ons altijd weer van wijsheid voorziet en ons met
een lach verblijdt. Zelfs de verbitterde mens, haalt uit de lach van
een kind zijn of haar grote wens en laat de verbitterdheid los,
een ontspannen glimlach, al is het maar voor het moment.
Ook dit mens heeft met de wijsheid en lach van een kind,
een klein moment van geluk gekend.
door : Nicole Plantius
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HOE IS HET TOCH MET

Wim Vullings:
als ik de brug over
rij begint het van
binnen meteen
weer te kriebelen.
Voor onze rubriek “hoe is het toch met….” benaderen wij oud-Heijenaren die elders in Nederland
of in de wereld hun bestemming gevonden hebben. Deze keer in de picture: Wim Vullings (67),
zoon van Gerrit Vullings en An Vullings-van den Hazelkamp. Vader Vullings is vele jaren hoofdonderwijzer geweest aan de lagere school in Heijen. Wim, al veertig jaar woonachtig in Veenendaal,
is een goedlachse man, zit vol vrolijke verhalen, en we brachten een paar aangename uurtjes met
hem door aan onze stamtafel op het terras van het Heijs Hepke.

Wim, waar ben je geboren?

der van mijn vader heette Kaak en de moeder van mijn

Wim: “ik ben geboren op 2 maart 1945 tijdens de eva-

moeder kwam uit de familie Verhasselt. Later hebben

cuatie. Mijn vader en moeder en drie kinderen waren

mijn ouders een huis gebouwd aan de Boslaan. In dat

geëvacueerd naar Tolbert in Groningen. Mijn moeder

huis wonen nu Piet en Joke Vinck.

was toen hoogzwanger. Ik ben in Groningen in het zie-

Ik heb nog veel contact met hen en via hen krijg ik re-

kenhuis geboren. Pas in juni zijn we met het hele gezin

gelmatig het Hèjs Nèjs.”

weer teruggekeerd naar Heijen. In die tijd zijn er nog
drie andere Heijense kinderen geboren in Groningen.

Hoe was je jeugd?

Het moet een verschrikking geweest zijn, maar ik heb

Wim: “Ik heb in Heijen op de lagere school gezeten, ook

er niets van gemerkt! Ons ouderlijk huis was Hoofd-

bij mijn vader in de klas. Hij was streng, maar rechtvaar-

straat nummer 10, toen we nog geen straatnamen had-

dig, naar mijn idee. Ik mocht altijd op de stang van mijn

den heette het adres A165. Mijn opa van moeders zijde

vaders fiets mee van en naar school. Op een dag zei

Henry van den Hazelkamp was heerboer en woonde

mijn vader : ga nu maar eens een keer lopend naar huis.

op de grond waar nu de slagerij Martens staat. De moe-

Mijn vader kreeg uitgerekend die keer een ernstig on-
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geluk bij het oversteken van de Hoofdstraat. Daar is hij

bij de plaatselijke veearts en gingen na de oorlog nog

goed van hersteld, maar later kreeg hij meerdere lichte

regelmatig over en weer op bezoek. Het zou kunnen

hersenbloedingen. Hij moest op veel te jonge leeftijd

dat ik daar op het idee gekomen ben. De dienstjaren

stoppen met werken. Hij is maar 62 jaar geworden.

en mijn studietijd beschouw ik als mijn glorietijd. Ik had

Ik ben op mijn elfde het huis uitgegaan. Ik moest naar

eerst een Solex waar ik Heijen mee onveilig maakte.

het Gymnasium op het Bisschoppelijk College in Weert,

Ik was niet te beroerd de handen uit de mouwen te

waar de latere bisschop Moors directeur was. Het Bis-

steken en werkte overal, bijvoorbeeld in de cafés van

schoppelijk College was een internaat en het was er

Jan Hermsen en Corrie Deenen. In het seizoen ging ik

vreselijk streng. Ik moest eerst met de bus naar Venlo,

ook asperges steken om maar wat bij te verdienen. Ik

dan met de trein naar Roermond en daar overstappen

trok veel op met de groep rond Gerrie Koenen en we

naar Weert. Een hele onderneming voor een jongen van

gingen regelmatig stappen. Ik was bij het zangkoor en

11! De tijd tot de kerstvakantie duurde elf weken. Er

de carnavalsvereniging. Vanaf mijn tijd in Mook heb ik

moest van tevoren een “hutkoffer” worden gestuurd

ieder jaar carnaval gevierd, meestal verkleed als clown.

naar de kostschool met daarin elf onderbroeken, elf

Een keer had ik mondeling examen op Aswoensdag. De

hemden, elf handdoeken, elf washandjes enzovoort.

hele carnaval had ik met een rode snor rondgelopen.

Dat pakket werd bezorgd door van Gend & Loos. In

Die verf kreeg ik er met geen mogelijkheid in een keer

de kerstvakantie bracht van Gend & Loos de vuile was

uit. Ik ben wel geslaagd, maar de professor keek wel

weer naar Heijen.

een beetje raar naar mij! Zelfs toen we al in Veenendaal

Die paters geloofden echt alles wat ik
zei, dus daar heb ik in het begin flink
misbruik van gemaakt!

woonden en kinderen hadden ging ik nog ieder jaar met

Ik heb enorm veel heimwee gehad dat eerste jaar. Later ging het gelukkig beter en heb ik er mijn draai wel
gevonden. Het werd zelfs zo erg dat ik twee keer bleef
zitten in de vijfde klas, zeg maar “door invloeden van
buitenaf ”. Haha! Toen moest ik van school af. Ik ben
daarna naar de paters Passionisten van het Gabriel College in Mook gegaan. Die paters geloofden echt alles
wat ik zei, dus daar heb ik in het begin flink misbruik

carnaval naar Heijen. Overdag werken in de praktijk en
’s avonds reed Wil mij naar Heijen en terug. De kinderen slapend op de achterbank… en ik op de voorbank!
Tegenwoordig ga ik met carnaval in Gennep naar de
optocht kijken samen met Ria, mijn zus die helaas blind
is. Ik vertel haar wat ik zie en zij legt dan uit wat het
betekent en waarom. Zo hebben we er allebei wat aan.
Tijdens mijn studietijd ging ik veearts Verkerk in Veenendaal helpen bij het inenten van koeien tegen monden klauwzeer. Dat verdiende zo goed dat ik binnen de
kortste keren een Fiat 500 bij elkaar gespaard had. Ik

van gemaakt! Maar ze kregen me toch zo ver dat ik ging
studeren en in 1965 heb ik mijn einddiploma Gymnasium bèta gehaald.
Na mijn diensttijd waarin ik ambulancechauffeur was
in Amersfoort en Hessisch-Oldendorf in Duitsland bij
de 4e Groep Geleide Wapens ging ik naar de faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht. Ik riep al vanaf mijn jongste
jaren dat ik veearts wilde worden. Dat had misschien te

Meester Vullings met van links naar rechts zijn kinderen
Wim, Ria, Henk en Thea.

maken met de contacten die mijn vader en moeder nog
hadden in Tolbert. Wij woonden tijdens de evacuatie in
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vond het werk bij Verkerk wel leuk, maar ik dacht:

meent Wim nu. Door fusies en dergelijke werken er nu

Veenendaal is echt een “zwarte kousen gemeente”, daar

wel zeventien veeartsen en elf assistenten. Erg groot dus.

wil ik echt niet wonen of werken! Je mocht er niets, het

De praktijk omvat het hele gebied tussen Amersfoort,

was er een dooie boel. Maar veearts Verkerk nam aan

Utrecht en Arnhem. De laatste jaren van zijn werkzame

het einde van mijn studie toch contact met mij op en

leven heeft Wim zich verdiept in de gezondheid van

bood mij een baan aan in de praktijk. Ik had inmiddels

kippen. Het waren soms hectische tijden met veel nare

verkering met Wil Houdijk uit Boskoop en we besloten

dierenziektes.

er een jaartje te gaan wonen en dan maar eens verder
te kijken. We zijn er nooit meer weggegaan!

En wat doe je nu, Wim?
Wim: “we hebben een redelijk grote tuin, die houd ik zelf

Hoe komt Heijen nou aan verkering in Boskoop?

bij. Ik heb wat schaapjes, duiven en kippen. Verder zijn

Wim, lachend: “op een dag was ik aan het werk in het

we veel op reis geweest. Telkens als een van de kinderen

café van Corrie Deenen, toen het ineens heel hard be-

of van de broers of zussen ergens in een ver buiten-

gon te regenen. Er kwamen twee meisjes binnen die

land verkeerden, gingen we er naar toe om er een kijkje

even kwamen schuilen. Ik heb ze maar een kopje koffie

te nemen. Onze dochter heeft veel in Azië gezeten en

aangeboden. Ze kampeerden bij een tante die een tent

de man van mijn zus Thea had een hoge functie bij het

had staan bij de Heijense Molen. Ze vonden het maar

Vluchtelingenwerk van de Verenigde Naties. Zij reisden

saai in Heijen en ik heb ze toen op het idee gebracht

de hele wereld af en wij bezochten hen dan. Dat reizen

op zondagavond naar Jan Hermsen te komen, daar was

is nu wel een beetje voorbij, maar we gaan wel vier keer

het altijd gezellig. Dat deden ze toen en met de kermis

per jaar naar hetzelfde dorp in Oostenrijk. Verder zit ik

“Hij hoeft zijn broek maar aan
de spijker te hangen en hij heeft
het weer voor mekaar.” Daar zat
wat in natuurlijk!”
kwamen ze zelfs nog een keer terug.

Een van de twee was Wil en met haar ben ik in 1973
getrouwd en in Veenendaal gaan wonen. We kregen heel
snel drie kinderen. In 1974, 1975 en in 1976. De boeren
daar zeiden: “hij hoeft zijn broek maar aan de spijker te
hangen en hij heeft het weer voor mekaar.” Daar zat wat
in natuurlijk!”
Inmiddels heeft het paar vijf kleinkinderen. Eén jaar is
Wim assistent geweest. Daarna werd hij partner en na
vier jaar bouwden ze samen een nieuwe grote dierenartsenpraktijk in Veenendaal. Tien jaar geleden heeft
Wim daar afscheid genomen. Misschien iets te vroeg,

in de Lions’ club. We hebben in Veenendaal grote feesten
georganiseerd en met de opbrengst daarvan hebben wij
in Rhenen drie aangepaste bungalows gerealiseerd. Hier
kunnen gezinnen met een gehandicapt kind of ouder
een weekje vakantie vieren voor een zeer lage prijs. Alle
voorzieningen voor een gehandicapte zijn er aanwezig.

"Kortom, ik heb nog geeneens tijd
om een keer opzij te kijken!"
De exploitatie doen we geheel in eigen beheer. Sinds
een jaar heb ik ook het taxirijbewijs en rijd ik soms ritten voor een bevriend taxibedrijf.
Ik ben lid van een Gregoriaans koor. Mijn broer Henk,
die in Maarn woont, is er dirigent van. Volgend jaar gaan
we met het hele koor naar Oostenrijk, dat moet georganiseerd worden. Kortom, ik heb nog geeneens tijd om
een keer opzij te kijken!”
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Van links naar rechts: meester Lambregts, juffrouw Boumans, juffrouw Wonders en meester Vullings.

Heb je verder nog leuke Heijense herinneringen

zeiden ze vaak: ons mam had het eten nog niet klaar,

die je met ons wilt delen?

dat werd dan geaccepteerd. Als ik dat zei werd het niet

Wim: “wij gingen vroeger met het halve dorp met de

geloofd. Daar snapte ik niks van!”

Zuidooster naar de grote stad Nijmegen in de kersttijd

Kortom, Wim heeft een prachtige jeugd gehad in Heijen

naar de kerstverlichting kijken. Daar maakten we met

en is nu een tevreden man in Veenendaal. Hij is nog-

“ik mag doodvalle als dè gèn
erpele zien!” Het bleef een gevleugeld woord in onze familie als we
iets nieuws ontdekten!"

steeds oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van
Heijen, weet alles van de laatste ontwikkelingen. Wim:
“als ik de brug over rij begint het van binnen meteen
weer te kriebelen …” Houden zo, Wim!
PS: Wim maakte ons attent op een boek dat zijn broer

zijn allen voor het eerst kennis met het fenomeen patat

Henk aan het schrijven is over de Heijense families Vul-

frites. Een hele ervaring! Een van de boeren proefde er-

lings, van den Hazelkamp, Kaak en Verhasselt. Hij heeft

van en sprak de legendarische woorden: “ik mag dood-

ons beloofd een bericht te sturen als het boek uitgekomen

valle als dè gèn erpele zien!” Het bleef een gevleugeld

is. Dat bericht zullen wij in het Hèjs Nèjs opnemen.

woord in onze familie als we iets nieuws ontdekten!

Verder: mocht je belangstelling hebben voor een vakantie

Soms kwam de voddenboer in Heijen en als je iets inle-

in een van de zorgbungalows, neem dan contact op met

verde kreeg je als kind een kleinigheidje. Zo kwam door
mijn toedoen de goeie jas van vader in het bezit van de

Wim Vullings,

voddenboer. Bij Truus Coenders ging ik soms een zakje

Boegspriet 10,

snoep halen en zei dan tegen Truus: schrijf het maar op.

3904 PV Veenendaal,

Niet eraan denkend dat mijn moeder daar dan achter

wvullings@scarlet.nl,

kwam! Als mijn klasgenoten te laat op school kwamen

telefoon 06-51111546
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Hezeland 1– Heesweg 49 (Helios)
De volgende woning die we
nader belichten is het pand
Helios. Deze woning ligt ietwat
verscholen langs de Rondweg,
aan de Heesweg 49, voorheen
Hezeland 1. Helios (de Zonnegod uit de Griekse mythologie).

De woning is een schaapskooiwoning (Drents) met een

junior, bracht daar zijn jeugd door, samen met zijn latere

rieten dak, die dateert uit 1935 en werd gebouwd door

echtgenote Marie-José van Mackelenbergh, geboren 21

Henrik Johannes (Han) Stiemens. Han werd 2 januari

september 1942. Zij betrokken na hun huwelijk de wo-

1880 geboren in Batavia (Nederlands Indië) en vertrok

ning Helios en kregen er twee kinderen, Ingeborg ge-

rond 1900 naar Nederland. Hij deed zijn artsenexamen

boren in 1965 en Philip geboren in 1967. Dokter Han

in 1905 in Amsterdam en trouwde datzelfde jaar met de

Stiemens overleed 12 mei 1955. Zijn vrouw Maria op

op 14 januari 1881 in Amsterdam geboren Maria Mag-

21 augustus 1959. Leny overleed op 27 januari 1992. De

dalena Hopman. Han werkte als arts en directeur van

familieleden Stiemens (Han, Maria, Hans senior, Leny en

het toenmalige sanatorium Maria Oord in Gennep. In

ook Adriaan van Mackelenbergh), liggen begraven naast

1930 liet hij Zonlichtheide bouwen, aan de Heijenseweg,

de plek waar het voormalige sanatorium Maria Oord

in welke gebouwen aan het eind van de vijftiger jaren de

stond. Hans junior woont tegenwoordig in Frankrijk.

Augustinusstichting begon (De Zonnehuizen).
Han en Maria kregen 6 februari 1910 zoon Hans. Hans
trouwde met Helene (Leny) Werner, geboren op 23

Helios diende in de Tweede
Wereldoorlog als lazaret voor
gewonde soldaten.

mei 1910 in een dorpje nabij Düsseldorf. Zij kregen op
22 maart 1939 ook een zoon, eveneens Hans genaamd.

De woning Helios diende in de Tweede Wereldoorlog

Hans, in het dagelijkse leven werkzaam als administra-

als lazaret voor gewonde soldaten. Door een granaa-

teur op Zonlicht¬heide, sneuvelde tijdens de Tweede

tinslag werd de woning flink beschadigd. Ook stortte,

Wereldoorlog slechts 30 jaar oud, 10 mei 1940, in Ie-

tijdens deze oorlog, vlakbij de woning een vliegtuig neer.

penburg. Leny hertrouwde later met Adriaan van Mac-

Dokter Stiemens verleende 1ste hulp aan de piloten,

kelenbergh, burgemeester van Bergen van 1951-1961.

en verborg hen in Helios voor de vijand.

Zij verhuisden naar De Black, niet ver van Helios. Hans

De eerste jaren na de oorlog stond het pand, mede
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vanwege de geleden schade, leeg. Het werd in die tijd,

leerden elkaar kennen in Tilburg, waar Ria lerares was.

door de kinderen van de families Gerrits, Vinck en Ven-

Geert was werkzaam in Mariahout op het Duits Militair

hovens, veelvuldig gebruikt als speelhuis. Wanneer de

Mobilisatiecomplex (MOB). De familie Specht heeft 3

politie eens poolshoogte kwam nemen, verstopten zij

dochters, Monica, Manuela en Marjorie. Na de geboorte

zich in het grote waterreservoir wat zich op de boven-

van de 2de dochter emigreerde de familie naar Cana-

verdieping van de woning bevond. (Handmatig werd in

da. Na 4 maanden hielden ze het daar voor gezien, ze

vroeger jaren vanuit de (schuil)kelder water opgepompt

verkochten de boel en keerden terug naar eerst Wien-

naar het reservoir om zo de woning van water te voor-

hausen in Duitsland, daarna naar Veghel en uiteindelijk

zien.) In 1947 kreeg het pand een opknapbeurt.

Heijen. Aan de woning Helios was, op het moment dat

In de tijd dat de familie Stiemens in Helios woonde

de familie Specht er kwam wonen, door de langdurige

kwam de jonge Gennepse ondernemer Jan Linders, in

leegstand veel vernield. De familie Specht knapte de

het weekend op zijn bakfiets, voor het bezorgen van

woning op en bouwde ook een stuk aan . Opmerkelijk

één pakje boter.

is dat deze aanbouw met een tussenverbinding van 1
meter aan de woning werd gebouwd, om zo het voor-

Hans junior en Marie-José woonden in Helios van 1965

malige pand in bestaande stijl te laten.

tot ca. 1968. Zij verhuisden daarna naar de woning
op De Black. Helios werd verhuurd aan de familie Van

Inmiddels woont de familie alweer 28 jaar naar volle

Diggelen, hij was kunstschilder. Zij hadden 3 kinderen,

tevredenheid en gelukkig aan de Heesweg 49. Volgend

Martie, Ria en Lucie. In het “zomerhuisje” langs Helios

jaar mei hopen Geert en Ria, hun 55ste verlovingsjaar,

woonde weduwe Wolf, de zus van mevrouw Van Dig-

te vieren in hun “zonnewoning” Helios.

gelen, met haar 2 kinderen.
Begin jaren zeventig is de woning verkocht aan mevrouw

Mocht je een keer het Ommetje Heijs Rundje wande-

Wil Geelink, die een relatie had met Jan Theunissen van

len, vergeet dan niet even een extra ommetje te maken

het Veerhuis in Oeffelt.

en een blik te werpen op dit fraaie pand.

Het toeval wil dat Ria Hones,
evenals Han Stiemens op Java in
het toenmalige Nederlands-Indië
geboren is.
In 1984 werd de woning gekocht door de huidige bewoners, Geert Specht, 82 jaar en echtgenote Ria Hones,
73 jaar. Het toeval wil dat Ria Hones, evenals Han Stiemens op Java in het toenmalige Nederlands-Indië geboren is.
Geert, geboren op de Duitse Lüneburgerheide, en Ria

Riet Reijnen - Gerrie Franken
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Hèjje - NATUURLIJK - MOJJER

Reuzenbalsemien
(Impatiens glandulifera)
Het is september en aan de natuur kun je zien dat planten en dieren zich opmaken voor de winter.
De bladeren van de bomen verkleuren van groen naar geel en rood om daarna af te vallen. Toch zijn
er ook planten die je juist in deze periode kunt bewonderen om hun prachtige kleuren. De Reuzenbalsemien is zo’n plant. Als je tijdens de wandeling van het Hè.ijs Ru.ndje door het Heijense bos
loopt kom je ter hoogte van camping de Bloksberg langs mooie roze bloeiende planten. Loop je er
vlak langs dan kan het zijn dat je schrikt van de exploderende doosvruchten.

Voorkomen en voortplanting

duwrijke plekken met veel stikstof kan men hem aantreffen.

De Reuzenbalsemien werd in de 19e eeuw ingevoerd van-

De plant heeft een trefzekere methode om bestuiving te

uit het Himalayagebergte. Daarna is de plant in Europa

verzekeren. Als een hommel de bloem bezoekt, moet zij

gaan verwilderen, men treft hem nu door geheel West-Eu-

helemaal tot onder in de bloem kruipen om bij de nectar

ropa aan. De plant heeft opvallende 2-5 cm grote bloemen

te komen. Raakt zij hierbij de vrouwelijke organen aan dan

die van juli tot eind september bloeien met een lila, roze of

worden deze bestoven.

lichtgele tot witte kleur. De bloemen staan met twee tot

De verspreiding van de zaden vindt mechanisch plaats, wan-

veertien bloemen in trossen in de oksels van de bovenste

neer de rijpe vrucht wordt aangeraakt, rollen de vijf delen

bladeren. De plant groeit graag langs of in de buurt van

hiervan zich op en schieten zo de zaden weg. Tegelijkertijd

water. Langs sloten, greppels en beken, maar ook op scha-

valt de vrucht van de plant af.
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Vier generaties
bij familie Theunissen, Dionisiusstraat
Op 19 augustus werd Luuk Theunissen geboren. Luuk is de zoon van Arjan (25 jaar),
opa is Sjaak (50) en trotse overgrootvader
Toon (77). Op de foto, gemaakt tijdens de
familiedag van de familie Theunissen op 9
september, de 4 generaties op een rij.

Vergelijkbare planten
Het groot springzaad (impatiens noli-tangere) heeft hangende grote gele bloemen. Deze plant groeit in bossen
met een hoge luchtvochtigheid en is bij ons zeldzaam. De
foto is genomen tijdens onze vakantie in de Eifel. Op de
bloem zie je de Keizersmantel (vrouwtje); een vlinder die
ook bij ons voorkomt.
Het klein springzaad (inpatiens parviflora) is een plant die
je ook in onze bossen veelvuldig ziet bloeien, vooral langs
vochtige, schaduwrijke paden. De plant is afkomstig uit
Centraal-Azië en komt voor in heel Europa tot Siberië en
Noord Amerika. De plant heeft kleine lichtgele bloemen
van ongeveer 1 cm. Net als de reuzenbalsemien heeft ook
deze plant vruchtdozen met zaden die wegschieten bij
aanraking. De zaden van deze plant kunnen rauw of gekookt gegeten worden, maar het is een hels karwei om
deze te verzamelen want net als bij de reuzenbalsemien
schieten de zaden weg als je de rijpe vruchtdozen aanraakt. En dat is natuurlijk ook een mooie bezigheid als je
tijdens een wandeling deze planten tegenkomt.
Tot het volgende natuurmoment in oktober, als het waarschijnlijk al volop herfst is.
Martha en Paul

Ooievaars
Op zaterdagmiddag 25 augustus streken
rond half twee een 40-tal ooievaars neer
in een weiland bij de Maas.
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Agenda 2012
Zondag 21 oktober
Die Original Maastaler		
Feest 40-jarig jubileum
14.00 uur D’n Toomp
		
Donderdag 25 oktober
Zij-Aktief			
Bijeenkomst over buurtzorg
Zaterdag 3 november
Fanfare E.M.M.			
20.00 uur D’n Toomp

Uitwisselingsconcert

Donderdag 22 november
Zij-Aktief			

Adventversiering maken

Donderdag 13 december
Zij-Aktief			

Combrio Deurne

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 25 oktober 2012.

Belangrijke telefoonnummers

