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HEJS NEJS
Hoe is het toch met

Diana van der Venn
en Wilgert de Bruijn?

Slagwerkgroep

naar het NK

Alle baby’s van

2012!

De dansgarde
voor het voetlicht

Introductie

Over de nieuwe opmaak van Hèjs Nèjs, zoals voor het eerst doorgevoerd in
december 2012, hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. In 2013
gaan we hier mee door!
Dit keer vragen wij extra aandacht voor de fotoshoot van alle in 2012 in Heijen geboren baby’s, inclusief Sherly
uit Nicaragua. Dat is eigenlijk niet nodig: die aandacht krijgen ze vanzelf als je al die mooie foto’s ziet. Het was
die zaterdagmorgen 29 december een meer dan bijzondere bijeenkomst in d’n Toomp. Verder is er onder meer
aandacht voor twee voormalige inwoners van Heijen, die in Spanje een bedrijf hebben opgezet, de dansgarde,
die in deze carnavalstijd op volle toeren draait, en aandacht voor de Slagwerkgroep van EMM die naar het
Nederlands Kampioenschap gaat.
Wij wensen u een prima 2013 en uiteraard weer veel lees- en kijkplezier!
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Zij-actief
Hallo dames,

Column
Maestro (di capella)
Geen gezeur: iedereen is een maestro! Zonder zelfoverschatting durf ik
dit te stellen. Een nieuw jaar is net begonnen en met deze instelling moet
het een goed jaar worden. De problemen (al dan niet verzonnen) worden
aangepakt. Maar ja, Nederland is voor een deel toch een land van zwartkijkers, van mensen, die er hun levensinstelling van gemaakt hebben
om alles vooral ook van de donkere kant te bekijken. Zo van: dat kun je
nou wel zeggen, maar… (en dan volgen er allerlei zaken die mis kunnen
gaan). Niet doen: gewoon met frisse blik de wereld tegemoet treden. En
zit het eens wat tegen, er komt altijd wel weer een betere periode.
Maar nu terug naar de Maestro di capella oftewel de kapelmeester. Degene die een muziekensemble aanstuurt. Die het beste uit de muzikanten
weet te halen en daarmee de toehoorders weet te ontroeren. En dat kan
muziek teweeg brengen, tot tranen van emotie.
Mij trof de professionaliteit van de musici in het programma Maestro,
waarvan de finale eind vorige maand werd uitgezonden. En ook de jury
was uitermate deskundig, maar ook erg positief ingesteld. De klanken, de
kundigheid van de amateur-dirigentes in de finale en de prachtige klanken van het orkest en de zeer enthousiaste opmerkingen van de juryleden maakten er een genot van om dit programma tot je te nemen. Ook
leerde je van dit programma wat er allemaal komt kijken bij het vak van
dirigent: het muziekstuk moet je tot in de finesses kennen, je moet de
muzikanten stimuleren en proberen alles wat in zo’n muziekstuk zit (en
bedoeld is door de componist) er uit te halen.
Met veel doorzettingsvermogen kun je als amateur uitgroeien tot maestro. En heb je dat vermogen en pas je dat toe, dan sta je versteld van wat
je gepresteerd hebt: kan ik dat, zijn wij dat die zo’n mooi stuk muziek
maken, die sportwedstrijden van lastige tegenstanders winnen, die dat
fraaie stukje werk afleveren, etc.
Met deze positieve inzet van allen die in Heijen wonen en werken groeit
Heijen verder uit tot een prachtplek om te wonen, verblijven en werken.
Ga er allen voor!
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Hierbij vind je het nieuwe jaarprogramma van Zij-actief, afdeling
Heijen. Zoals elk jaar weer een
heel gepuzzel om een gevarieerd
en aantrekkelijk programma samen te stellen. Maar het is weer
gelukt. Hopelijk lukt het ook nog
om nieuwe leden erbij te krijgen,
vooral jongere vrouwen zijn welkom. Voor alle dames die niet alleen maar naar de zwemles, volleybal of voetbaltraining, paardrijles
of waar dan ook heen willen rijden.
Denk ook eens aan jezelf en kom
op donderdag 21 maar t eens een
avondje lekker luisteren bij café
zaal Schuttershof. De aanvang is
19.30 uur.
Dan is het de week van Zij-actief,
speciaal in het leven geroepen om
dames kennis te laten maken met
de vereniging. En misschien mogen
we dan ook nieuwe leden verwelkomen.
We hopen natuurlijk dat er heel
veel dames komen luisteren naar
wat Christel en Dahlia te ver tellen
hebben. Ik reken op u.
Groetjes, Anja Jansen.
Wilt u graag meer informatie? Bel
dan gerust even met 531219.

Verenigings- en ander nieuws

Jaarprogramma Zij-actief 2013
24 januari
21 februari
5 maart
21 maart
18 april
6 mei
26 mei
20 juni
22 augustus
19 september
24 oktober
14 november
21 november
19 december

Jaarvergadering en kienen
Kleur- en stijladvies
Dag voor alleengaanden
Talenten in beeld, informatieavond
Workshop volksdansen, nadat we naar de g-dansgroep van Iduna hebben gekeken.
Algemene ledendag Zij-actief Limburg van 10.00 tot 17.00 uur
Dauwtrappen en ontbijt van 07.00 tot 11.00 uur
Fietstocht met excursie
Fietstocht naar de wijngaard en het klooster in St. Agatha
Informatieavond over TBS Kliniek “De Rooijse Wissel”
Textiel en kleding van vroeger
Algemene ledenvergadering Roermond van 10.00 tot 16.00 uur
Creatieve avond begin 19.00 uur
Kerstviering met het mandoline orkest

Ons avondprogramma begint telkens om 19.30 en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Fietstochten in juni en augustus vertrekken meestal om 12.30 uur.

KBO - de vereniging
voor senioren
Het nieuwe jaar is begonnen. Hopelijk staat ons een jaar
met vele mooie momenten te wachten. Up en Downs
zullen op ons pad komen, we kunnen elkaar daarbij tot
steun zijn! Daar is uw KBO-vereniging ook voor. Iedere
donderdag is er van 14.00 uur tot 17.00 uur voor onze
leden een Inloop Soos in d’n Toomp.
U BENT VAN HARTE WELKOM
Senioren, het is fijn om er voor elkaar te kunnen zijn.
De Inloop Soos is een gezellig ontmoetingspunt, aan
diverse activiteiten kun je deelnemen: Biljarten, Koersballen, Kaarten, Kienen. Aanschuiven voor een leuk of
boeiend praatje, een lach onder het genot van een
drankje. Wij creëren als KBO gastvrouw/heer een warme sfeer, muziekje erbij. Kom jij ons jouw vriendschap
en gezelligheid brengen? Laat zo’n middag een plaats
zijn waar ieder zich geliefd voelt.
Warme groet. Het bestuur van KBO Heijen.
Karel, Theo, Cees, Jan, Annie, Riek en Carla.

Carnavalsmatinee
voor senioren
Donderdag 7 februari 2013
D’n Toomp, Heijen, Lijsterbesstraat 10.

Dans en carnavalsmuziek gespeeld door
“ ALDÖRUM “
Van 14.00 uur tot 18.00 uur. Entree € 5,00.
Lekkere hapjes worden geserveerd. En natuurlijk spelen we “de Tombola” met leuke prijzen.
HARTELIJK WELKOM NAMENS
KBO EN ZONNEBLOEM.

In memoriam:
Sjaak Snellen

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Sjaak Snellen.
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit enorme verlies.
Redactie Hèjs Nèjs.

Hèjs Nèjs
januari 2013
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Verenigings- en ander nieuws

Even rust voor
de Heijense voetballers
Het jaar 2013 is ruim een week oud
als deze tekst wordt geschreven. Het
gehele jaar is het tot dusverre regenachtig en windering geweest. Er had in
deze omstandigheden best een partijtje
gevoetbald kunnen worden. Toch is er
sprake van een pauze, dus tijd om een
tussenbalans op te maken. Het eerste
elftal kan terugkijken op een geslaagde
eerste seizoenhelft. Als deze lijn wordt
voortgezet zal de ploeg een goede positie op de eindranglijst in gaan nemen.
Of dit tot een prijs zal leiden blijft afwachten tot het eind van de rit.
Het jeugdige tweede elftal heeft het
niet gemakkelijk in haar competitie en
heeft zich klassebehoud als doelstelling
gesteld. Het derde elftal draait prima
mee in de bovenste regionen en het
vierde elftal heeft in de competitie haar
draai gevonden. Op de zaterdag zijn
de jeugdteams en de veteranen actief.
Zij allen hebben veel plezier in het beoefenen van de voetbalsport en dat is
eigenlijk belangrijker dan een bepaalde
plaats op de ranglijst. Hoewel, vermeldenswaardig is dat het meisjesteam ge-

deeld eerste is geworden in de najaarscompetitie.
Proficiat met deze prestatie.

Jubilarissen
Zoals gebruikelijk heeft VV Heijen het nieuwe jaar
geopend met een receptie. Tijdens deze receptie zijn
de volgende personen gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap van de vereniging: Jacques van
Dijck 60 jaar lid, Ben Niesten 40 jaar lid en Ad van
Zitteren 25 jaar lid. Op bijgevoegde foto zijn de jubilarissen afgebeeld. De volgende jubilarissen waren
verhinderd de receptie bij te wonen. Zij verdienen
het echter om als jubilaris te worden vermeld: Gerrit
Jacobs 50 jaar lid, Lambert Jansen en Mario Schonenberg, beiden 25 jaar lid.
VV Heijen feliciteert de jubilarissen met hun bereikte
mijlpaal en dankt ze voor hun trouwe lidmaatschap.

Diversen
In de komende maanden zullen er weer de nodige bouwactiviteiten plaatsvinden op het sportpark.
Centraal staat de vervanging van het dak. Daarbij
krijgt ook de warmwatervoorziening aandacht. Tevens wordt er een doorsteek gemaakt naar de zolder. Daardoor wordt er meer ruimte gecreëerd. In
de toekomst willen we deze ruimte gaarne benutten
voor opslag, besprekingen en niet-voetbalactiviteiten.

De jubilarissen: Ad van Zitteren, Jacques van Dijck en Ben Niesten
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Hejje Mojjer

Bericht van

het bestuur

Contributie.
Elke maand valt nog steeds ons fantastisch
Hèjs Nèjs gratis in de brievenbus. En alweer
staat een geweldig Heisafeest op stapel. Wij
hebben uw financiële steun hard nodig om
deze en andere lopende en komende activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Let
wel, een groot ledenaantal is ook een sterke troef voor de vereniging!
Omdat veel mensen hun contributie nog vergeten zijn te betalen, is deze maand nogmaals het inschrijfformulier voor de
contributie bijgevoegd. In verband met de extra optie van automatische incasso willen we vragen, indien u dat nog niet gedaan
hebt, het formulier in te vullen en in te leveren.
U kunt de contributie contant betalen, overmaken of kiezen voor
automatische incasso. Indien u voor contant of zelf overmaken
kiest, vragen wij u het formulier in te leveren voor 1 maar t. Kiest
u voor automatische incasso dan het formulier inleveren voor
17 februari 2013.

den 2013 jaar zullen we het nog een
keer vermelden. Mogelijk weet u dan
iemand, al dan niet binnen uw vereniging, die in aanmerking komt voor
vrijwilliger van het jaar 2014.

Carnaval.
Rest ons nog om u
fijne carnavalsdagen
toe te wensen en
om dit extra kracht
bij te zetten hebben
we een carnavalsdecor geplaatst aan de
Hoofdstraat.
Alaaf!

Nieuwjaarspakket.
Hebt u al op de site www.heijen.info gekeken voor het Nieuwjaarsspel? Tot 17 februari kunt op de site klikken op “vragenlijst Nieuwjaarspakket” en de antwoorden
invullen. Met een beetje speurwerk zijn
alle antwoorden te vinden op de site en
maakt u kans op een Nieuwjaars pakket van
€25,00 van de Troefmarkt.
Veel succes!!

Vrijwilliger van het jaar.
In de vorige Hèjs Nejs stond een oproep
voor de Heijense vrijwilliger van het jaar
2013. Tot op heden hebben we geen aanmeldingen gehad en zullen we dus dit jaar
ook geen vrijwilliger kunnen huldigen. Mid-

www.heijen.info heeft een

nieuwe stijl!

Er is maanden hard aan gewerkt om deze
nieuwe stijl te ontwerpen en daarna te
bouwen.
Natuurlijk staan de ontwikkelingen niet stil
en hier gaat ook www.heijen.info in mee.
Met deze nieuwe website zijn de mogelijkheden vergroot, o.a.
- Met mobiel of met tablet kijken
- Verfrissing en verbetering van de website
- Artikelen zijn gemakkelijker terug te vinden
Zie www.heijen.info voor meer nieuws

Hèjs Nèjs
januari 2013
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Spelen met taal

As môeder
dood is..

Carnavaleske

doordenkertjes

Paul Rongen

• Als nar slaat hij geen gek figuur.
Eerbetoon aan moeders door
Theo Terpstra, troost niet alleen
Brigitte, Diana en Henk maar
ook iedereen die recentelijk zijn
of haar moeder heeft verloren.
As môeder dood is,
Is ow klaagmuur weg,
Wor, as ow hart ien nood is,
Geej et dor têge légt.
As môeder dood is,
Kriegt ow hart ‘ne knaauw:

• Gaat de zaal plat bij een buut in het
dialect?
• Rond en met Carnaval weten Heijenaren
van hun prins geen kwaad.
• Het is niet goed om lang na de carnavalsoptochten nog maskers te blijven dragen.
• De vorst bij Carnaval kan, als het moet,
ook streng zijn.
• Wordt er in de carnavaleske optocht met
ludiek uitgedoste fietsen in Heijen veel lol
getrapt?
• De carnavaleske weerman voorspelt voor
de drie dolle dagen veel lachbuien!
• Tijdens de Carnaval hebben de vorsten
niet veel tijd nodig om te ontdooien.

Ge lacht nog, mar wor is ze
Wor ge es tégge schaauwt?
As môeder dood is,
Is ow klaagmuur weg:
Da lêste van Gods tempel
Wor ge zö än hecht.
As môeder dood is,
Zie-de ärmer mar ok riek:
Dan is t’r altied ene
Die van bôve nor ow kiekt.
Hèjs Nèjs
januari 2013
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Alle oliebollen VeniVidiViciFoetsie!
Onder leiding van Teamcaptain Ellie Martens gaan Nick Martens, Nick de
Valk, Rob Gerrits uit Heijen en Johan Verriet uit Groesbeek in juni de Alpe
d’HuZes rijden. De naam van het team luidt Venividivicifietsie. De Alpe
d’HuZes, je kent het fenomeen:Vier tot zes keer (!) op één dag de Franse
Alpe D’huez per fiets beklimmen. Doel is geld bij elkaar te krijgen voor de
KWF Kankerbestrijding. Waarom? Omdat het hoog tijd wordt dat kanker,
hoewel niet geheel te genezen, in ieder geval een beheersbare ziekte
wordt waar je niet meer aan dood zult gaan. Daar gaan ze voor!
Om het team te helpen het sponsorgeld bij elkaar te krijgen bedachten
Friso en Ellen van het Heijs Hepke de oliebollenactie op 31 december. Ze
stelden gratis de ingrediënten, hun apparatuur en zichzelf als oliebollenbakkers ter beschikking. Ook enkele vrijwilligers bakten enthousiast mee.
Op Facebook en via een website en brieven werd de actie aangekondigd.
Op vrijdag de 28e december werden in Heijen de brieven en pamfletten
in de bus gestopt. De actie kon beginnen!
Maandag 31 december, een overzicht van de gebeurtenissen…
6.30 uur: begin van de voorbereidingen, Friso, Ellen en de vrijwilligers
maken het beslag
7.30 uur: de oliebollenverkopers,Teamcaptain Ellie en de jongens, melden
zich bij het Heijs Hepke om de verkoop in gang te zetten. Johan heeft
bij zijn voetbalclub “De Groesbeekse Boys” al veertig zakken oliebollen
verkocht, dus die winst zit al in de knip.
9.00 uur: rond dit tijdstip vormt zich al een rij klante voor oliebollen
voor de toonbank van het Heijs Hepke. Het team heeft een busje, ter
beschikking gesteld door Jan de Valk van Schuttershof. Zo kan de bezorging beginnen. Overal in de straten hangen de pamfletten voor de ramen.
Constant wordt er met een nieuwe lading oliebollen rondgereden.
10.00 uur: oei, het beslag is al op. En er is nog maar een klein deel van de
bestellingen bezorgd. Wat nu. Snel wordt er bij de leverancier van Friso
nog 12,5 kilo meel gehaald en gelukkig heeft bakker van den Bergh ook
nog 25 kilo meel.
12.00 uur: 1/3 van de straten van Heijen is nog maar “bediend”. Kei- en
keihard wordt er gewerkt om iedereen van oliebollen te voorzien. Het
busje maakt overuren.

De wens van Anja voor
Thei
gehonoreerd door Jan L
inders

Anja Jansen-v.d. Bogaart
van het Nieuw Erf deed
half
december boodschappen
bij Jan Linders. Die hield
net in die tijd een actie: als
je voor een bepaald bedra
g
aan boodschappen beste
edde mocht je voor iem
and
een wens doen. Anja be
dacht zich geen ogenblik
.
Ze vroeg om een mooi
ker stpakket voor Thei van
Haare . Thei, wie kent he
m niet. Hij houdt ons He
ijen
zo zor gvuldig schoon, zet
zich in voor het Gilde en
de
Wor telpin, maar nu mo
et hij rusten en dat zal
hem
niet meevallen! Thei meldd
e zich begin december in
het ziekenhuis voor een
nieuwe heup maar het pak
te
anders uit. In plaats van
een heupoperatie werd
het
een zware har toperatie
, waarvan Thei nog herst
ellende is. De heupoperatie
is uitgesteld.
Op 24 december kreeg
Anja een telefoontje van
Jan
Linders. Haar wens voor
Thei was een van de we
nsen die werd gehonore
erd. Tijdens een feestelijk
e
bijeenkomst op 28 decem
ber in de winkel kreeg ze
een bepaald niet kinderac
htig ker stpakket voor Th
ei
overhandigd. Daarmee gin
g ze naar het huis van Th
ei
en ver raste hem volkome
n met dit warme gesche
nk.
Thei was er helemaal be
duusd van. Onze fotograa
f
was getipt door Anja’s
schoonmoeder en kon
een
paar mooie plaatjes van
dit gebeuren schieten.
Een mooie afsluiting van
het oude jaar zowel vo
or
Thei als voor Anja.
Tevens een prachtig initiati
ef van Jan Linders.

15.00 uur: alle beslag is op en er hangen na telling door het team nog elf
pamfletten. Snel worden er nog elf zakken oliebollen in Gennep gekocht.
De vertraging wordt op Facebook gezet. Oma’s krijgen berichtjes van hun
kleinkinderen: je oliebollen komen later!
17.00 uur: Friso en Ellen vertrekken naar Friso’s jarige moeder en het
dankbare team drinkt een glaasje bubbels op het overweldigende en ontroerende succes. En dit is nog maar het begin!
In totaal hebben Ellen en Friso en de vrijwilligers ruim drieduizend oliebollen gebakken en ook nog eens van zeer goede kwaliteit. Heijen heeft
ervan gesmuld. De actie heeft maar liefst € 2.410,00 opgeleverd. Een ongekend en zeer onverwacht succes voor dit gedreven team. We gaan ze
volgen! Binnenkort kun je een interview met hen verwachten in het Hèjs
Nèjs. Volg de voorbereiding van het team alvast op Facebook (Veni Vidi
Vici fietsie) en op hun website www.venividivicifietsie.com.
Via het Hèjs Nèjs willen ze nu alvast de Heijenaren, en niet te vergeten
Ellen en Friso, bedanken voor hun bijdrage aan het enorme succes van
de oliebollenactie!

Welkom in Heijen!

Suze geboren,
elijnstraat! Daar werd
rm
He
de
in
ap
ch
jds
Bli
Sarah Gisber s.
dochter van Tom en
Suze kwam op
elder s in dit nummer.
Lees ook over Suze
de fotoshoot.
n
e te kunnen doen aa
tijd ter wereld om me

Interview

De Slagwerkgroep op weg naar
het Nederlands
Kampioenschap…
Op 28 oktober van het vorig jaar ging de slagwerkgroep van Fanfare EMM
onder leiding van Casper Traa (37) op concours in Beilen (Drenthe). Je
hebt er over kunnen lezen in het Hèjs Nèjs van november. De twee jeugdleden Romée en Anke deden hiervan verslag.
Het puntentotaal was zo hoog dat de
slagwerkgroep uitgenodigd werd deel
te nemen aan het Nederlands Kampioenschap dat op 16 februari in Meijel
zal plaatsvinden. Dat is niet niks, dus
hoogste tijd voor een inter view met
deze ambitieuze groep slagwerkers en
hun niet minder ambitieuze instructeur Casper en zijn vrouw Dorina
Stoffele, tevens bestuurslid van EMM.
Ook slagwerker en bestuurslid Cor
Pluk schuift aan bij het gesprek.

Casper, vertel eens hoe jullie zo
ver gekomen zijn.
Casper : “We zijn in mei 2011 gestar t
met name de jeugd voor te bereiden
op het concours van afgelopen oktober. In juni 2012 zijn we naar het Peeltoernooi geweest om sfeer te proeven
en we hebben ook twee bandcoachingen achter de rug. Een bandcoaching
wordt gegeven door een onafhankelijk
persoon, meestal doet een collega instructeur van mij dit. Op deze manier
wordt de groep nog beter voorbereid.
De repetities hebben natuurlijk z’n
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ups- en downs. Maar ja, dat is het hele leven! Om
goed te kunnen presteren is een goede voorbereiding ontzettend belangrijk en niet altijd even gemakkelijk. De kick om er samen voor te gaan was
zeer zeker aanwezig. Voor de jeugd was dit natuurlijk helemaal nieuw en spannend. Vooral door de
toename van het aantal jeugdleden zijn we niet in
de 2e divisie, waar we eigenlijk al in thuis hoorden,
maar in de 3e divisie opgegaan. Ook bij het Nederlands Kampioenschap gaan we in de 3e divisie
op. Het resultaat in Beilen, ruim 91 punten, was
ongekend. We waren ook helemaal door het dolle
heen! In de bus naar Heijen terug was het feest.
Dan komt de ontlading.” Cor vult aan: “Oftewel
rijkelijk bier en plaspauzes langs de weg…!”

Welke instrumenten bespelen jullie allemaal?
Er volgt een grote opsomming van instrumenten,
allemaal onmisbaar als je goed voor de dag wilt
komen bij een concours, concer t of in dit geval
Nederlands Kampioenschap: marimba, pauken, diverse soor ten trommels, een windmachine, buisklokken, diverse triangels, verschillende claves,
zweep. Zweep? Casper lacht: “ja, dat is ook een
instrument! Het maakt, zoals het woord al zegt,
een “zwepend” geluid.” Ook Jan Luppes gaat mee
naar het NK, hij speelt een stukje mee op zijn bass-

De hele slagwerkgroep bij elkaar

gitaar ter ondersteuning om een nog betere ‘groove’ te laten
horen. Zijn aandeel in het nummer bedraagt maar zes minuten,
maar dat vindt hij helemaal niet erg.” Onze fotograaf maakte
een mooie foto van een gedeelte van het indrukwekkende slagwerkarsenaal.

Het Nederlands Kampioenschap, hoe gaat dat in zijn
werk en wat zijn jullie verwachtingen?
Dorina: “het NK vindt plaats in Meijel. We spelen in totaal drie
nummers, die alle drie worden beoordeeld. Het totale optreden moet minimaal een kwar tier en mag maximaal een half uur

duren. Van dat kwar tier bestaat acht
minuten uit een verplicht werk. Doe
je er kor ter over, krijg je puntenaftrek. Dit verplichte werk heet Connection en is een compositie van
Vincent Cox.
De vrije nummers die we spelen
zijn Camelot en Rhythm Fever, beide

“ja, dat is ook een
instrument! Het maakt, zoals
het woord al zegt, een
‘zwepend’ geluid.”
van Leon Camp. We spelen dezelfde
nummers als op het concours in Beilen. In deze voorbereidingsperiode
ligt de nadruk op de beleving van de
muziek, en juist niet alleen op het lezen van de noten.
Onze tegenstanders zijn onder
andere Apeldoorn en Sibculo.

Dorina en Casper, de motoren achter de prestaties van de slagwerkgroep

Wordt vervolgd op blz 15
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Interview

Het instrumentarium van de slagwerkgroep

Vooral in Apeldoorn hebben wij een geduchte tegenstander.
Nee, we hebben dat Nederlands Kampioenschap nog lang niet
in de pocket! Maar we gaan met niks, alleen al het feit dat we
er staan is al heel mooi. In 2009 gingen we naar het NK als de
underdog en kwamen als winnaars terug. Je kunt gerust stellen
dat de jeugd tijdens dergelijke concoursen en kampioenschappen groeit. Voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat. Het
is heel mooi om te zien hoe dat gaat.”

En wat zijn jullie toekomstplannen?
Cor : “In november 2013 willen we een concer t geven en voor
2014 hebben we voorzichtige plannen weer op concours te
gaan. Dat is wel een dure aangelegenheid voor de vereniging,
dus als we sponsors kunnen vinden zou dat wel heel prettig zijn.”

speciaal te worden. We houden jullie op de hoogte!”
En als je nu denkt dat Casper alleen succesvol is met de slagwerkgroep van EMM in Heijen, niet
dus. Ook met de slagwerkgroepen
Neerbosch-Oost en Concordia
uit Reusel, beide eredivisie, heeft
Casper hoge ogen gegooid tijdens
concoursen en hij gaat ook met
deze groepen naar het Nederlands
Kampioenschap, maar dan wel in
genoemde divisie.

“dat concert in november willen we
geven ten gunste van een ‘goed doel’.”

Heijen wenst jullie
veel succes!
Trommel het dak er
maar af…..

Casper vult aan: “dat concer t in november willen we geven ten
gunste van een ‘goed doel’. De concer tcommissie heeft inmiddels al een aantal bijeenkomsten gehad en het belooft echt heel

Op vrijdag 15 februari is om 20.00 uur
in D’n Toomp het try-out concert voor
het Nederlands Kampioenschap.
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Bestaat God?
H. Dionysius Heijen, Jaargang 32
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M:06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en
Niersbode, en via www. heijen.
info Wijziging in algemene informatie: www.heijen.info

vieringen in

februari
2013

Zaterdag 02 februari
geen dienst
Zondag 03 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 09 februari 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 10 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Woensdag 13 februari 19.00 uur
Aswoensdag, Eucharistieviering met
volkszang
Zaterdag 16 februari
geen dienst
Zondag 17 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
Zaterdag 23 februari 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor; er
is tevens een kindernevendienst
Zondag 24 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
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In alle eeuwen hebben mensen nagedacht over de oorsprong van de
dingen en van de mens. Welnu, wijst de schepping, alles wat er is niet
naar een hoger wezen, naar een maker, naar de Schepper? De bloem,
dat meesterwerk van stuifmeel, stamper en stengel, het nietigst insect
of reptiel, de zingende vogel, de dierenwereld en tenslotte de denkende, zelfbewuste mens: wie vormde hen allen zo precies en doelmatig? Zonder een vingerbreed af te wijken, bewandelen zon, maan
en sterren hun banen.
Als zelfs het kleinste kunstwerk een knappe vakman veronderstelt,
roept zeker het groots en geniaal-geordend kunstwerk van het heelal
de vraag op naar een Maker, een architect. Heel de schepping, van
erts tot Melkweg, van mier tot mens, van kleine molecule tot machtige kosmos wijst op een ordenaar. Het is dan ook niet vreemd dat
de apostel Paulus zegt: “Van de schepping der wereld af wordt Gods
onzichtbaar wezen door het verstand in zijn werken aanschouwd.” Je
zou kunnen zeggen dat het heelal God laat dóórschijnen. En moet er
dan ook niet een eerste oorzaak zijn, een oorzaak die zelf geen oorzaak meer heeft?
Verder is er nog de innerlijke stem binnen-in-ons. Er is niet alleen
de roep om oneindigheid, om volkomenheid en eeuwig geluk, maar
er is ook de innerlijke ervaring van goed en kwaad, de stem van het
geweten. Al had niemand het ons gezegd, toch voelen wij aan, als een
hogere ingeving, dat moorden, stelen of zijn ouders verstoten slecht is.
Diezelfde stem prijst ons als we iets goeds doen: dan voelen we voldoening en vreugde. Het geweten is als een rechter, als een jury in ons
hart. Mensen walgen soms van zichzelf; ook als het kwaad verborgen
blijft, worden ze onrustig. De tijger doodt zijn prooi en vlijt zich vredig
neer, maar de mensenmoordenaar kent slapeloze nachten tenzij zijn
geweten is afgestompt. Soms bekruipt me wel eens de gedachte dat
velen tegenwoordig een afgestompt geweten hebben.
Vanwaar die wroeging, waarvandaan die lofprijzing? Die stem is groter
dan ons hart. Ons verlangen om goed te zijn, wijst erop dat we bestemd zijn voor een volstrekte goedheid. Die stem verwijst naar een
hoger iemand, naar een wetgever, naar een liefde-wezen. Het is niet
alleen iets van het verstand maar van de hele mens, van zijn hart, van
zijn onderbewustzijn, van zijn diepste bestaansgrond. De mens roept
om een aanvulling want als hij eerlijk is dan zal hij bekennen dat hij
niet volmaakt, niet perfect is. Bij wie vinden we die aanvulling anders
dan bij God?
Pastoor H. Reijnen

Introductie

Tarieven
kerkelijke diensten 2013
De tarieven zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Degenen die jaarlijks de kerkbijdrage voldoen, hebben
inmiddels een brief ontvangen over de tarieven voor
kerkelijke diensten in 2013. Hieronder een overzicht
van de meest voorkomende tarieven rondom huwelijk en overlijden. Voor gedetailleerde informatie kunt
u contact opnemen met het kerkbestuur.

Doop
Noud Klaassen, Eekhoornstraat 3, wordt gedoopt op 2 februari. Wij wensen Noud, samen
met zijn ouders en overige familie,
heel veel geluk in zijn leven.

Aanvragen misintentie zaterdagavond of zondagmorgen					

€ 16

Rouw- en trouwdiensten:
•
•
•
•
•

de huwelijksviering 									
de viering bij een huwelijksjubileum (25, 40 of 50 jaar)					
de uitvaartviering (inclusief avondwake)						
begeleiding naar het crematorium of begraafplaats buiten de gemeente (vanaf)		
zangkoor, incl. kosten van de dirigent/organist, een extra bijdrage van			

€
€
€
€
€

300
200
300
70
70

€
€
€
€
€
€

650
850
400
600
400
200

Grafrechten:
•
•
•
•
•
•

grafrechten voor begraving 20 jaar							
zonder deelname aan de kerkbijdrage							
urnennis (incl. afdekplaatje, excl. verwijderen, beletteren en terugplaatsen)		
zonder deelname aan de kerkbijdrage							
verlenging voor 10 jaar									
verlenging urnennis voor 10 jaar							

Bibliotheek op School officieel van start bij de Basisschool de Heggerank
De eerste gemeentelijke aftrap Bibliotheek op School is een feit.Vijf kinderen van Basisschool De Heggerank hebben, door middel van
het hangen van hun favoriete boek in de top 5 boom, de Bibliotheek op School
in de gemeente Gennep sfeervol geopend.
Dit alles vond plaats donderdag 6 december 2012 op de basisschool in Heijen.
Angel Chen (directeur van de school), wethouder van de Bogaert, Paul van
Royen (directeur BiblioPlus) en Jacqueline en Ingrid als Gennepse leesconsulenten hebben allemaal hun woordje gedaan. Al met al een feestelijke opening
van een mooie Bibliotheek op School.
Vrijwel alle scholen in de gemeente
Gennep hebben nu hun BoS geopend
Attentie: De Bibliotheek op School is op dinsdagmorgen van 8.30 tot 10.00
uur ook geopend voor ouders met kinderen van 0-4 jaar. Er is een leuke collectie peuter- en kleuterboeken beschikbaar. Er zijn geen abonnementskosten
aan verbonden.
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In memoriam:

In memoriam:

Na een ziekteperiode waarin hoop en vrees
elkaar afwisselden, werd het langzamerhand duidelijk dat Theo niet meer kon genezen van zijn
ziekte. Een ramp voor Nellie en hun naasten. Enkele jaren geleden moest zij al afscheid nemen
van haar echtgenoot en van haar moeder (2005).
Dan hoop je dat verder leed je de komende tijd
bespaard zal blijven. Echter, het noodlot slaat –
na enkele gelukkige jaren – opnieuw toe. Op
kerstavond moesten Nellie (met een persoonlijk
afscheidswoord voor Theo), de kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen en buren afscheid
nemen van Theo Gerrits. Door de kinderen en
kleinkinderen werd met veel betrokkenheid en
weemoed afscheid genomen. Om het leed van
het verlies van haar echtgenoot te kunnen verwerken en dragen zocht Nellie steun bij een
praatgroep. Daar leerde zij na verloop van tijd
Theo kennen. Ook Theo bezocht deze groep
omdat hij steun nodig had vanwege het verlies
van zijn echtgenote Bep. Na verdere kennismaking besloten Nellie en Theo om samen verder
te gaan. Een mooie periode leek aan te breken.
Maar het tegendeel was waar. Na een goed geslaagde knieoperatie (2009) werd korte tijd later
(2010) helaas een levensbedreigende ziekte vastgesteld bij Theo.Wanhoop en verbijstering maakten zich van hen meester. Alle pogingen om de
ziekte te overwinnen bleken tevergeefs. Enkele
dagen voor Kerstmis moest Theo zich gewonnen
geven. Hij werd slechts 66 jaar en moest Nellie
achterlaten. “Het is mij niet gegund om gelukkig
te zijn” zo verzuchtte zij in haar afscheidswoord.
Theo hield van honden; zijn trouwe viervoeters.
Hij trok met hen de natuur in. Verder maakte hij
deel uit van de ‘EHBC-biljartgroep’. Ook in ‘D’n
Toomp’ was Theo een graag geziene gast. Daar
trof hij weer andere vrienden aan de groene tafel. Die vrienden hebben Theo persoonlijk uitgeleide gedaan na de afscheidsdienst.Wij hopen dat
Theo nu zal rusten in het eeuwige licht van zijn
Schepper en – hoe dan ook – zijn geliefde Bep
weer mag ontmoeten.

Op 19 december 2012, betrekkelijk kort na zijn 93e verjaardag,
overleed Thei in zijn slaap. Zijn kinderen, kleinkinderen en familie
konden dus geen afscheid meer nemen. Maar, zoals zij in het gedachtenisprentje schrijven: hij is gestorven naar zijn levensmotto
“ik wil niemand tot last zijn”.Tijdens een sfeervolle afscheidsviering in onze parochiekerk hebben zijn kinderen, kleinkinderen
en veel familie met hartelijke woorden afscheid genomen van
hun dierbare vader en opa en heel veel vrienden, kennissen
en buren hebben zich daarbij aangesloten. In de serie over karakteristieke Heijense woningen is in ‘Hèjs Nèjs’ van november
jongstleden een artikel verschenen over de woning ‘Brem 2’.
Daarin is de geschiedenis van de familie Fleuren, met Thei als
middelpunt, uitvoerig beschreven. Zoals bij veel hoogbejaarde
mensen uit onze parochie heeft ook bij Thei Fleuren de 2e wereldoorlog diepe sporen getrokken. Maar dat leed heeft hij stil
verwerkt; hij was een man met een sterke geest. Dat bleek ook
wel uit het feit dat hij, toen zijn vader al vroeg overleed, de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van het boerenbedrijf
op zich nam. Zijn jeugdjaren bracht hij door met z’n Heijense
maten; daarbij heeft hij zich niet onbetuigd gelaten: dansen, biertje drinken en een beetje smokkelen; fijne tijd! Toen hij Anna
Venbrux ontmoette, begon het serieuze leven. Zij stichtten samen een gezin van een zoon en drie dochters. Hij heeft hard
moeten werken om het bedrijf rendabel te houden. Daarom
heeft hij na verloop van tijd de bakens wat moeten verzetten
en ging hij ook vakantieaccommodaties bouwen en verhuren.
Hij was voor z’n gasten een actieve gastheer; met trots ging
hij soms met hen een ritje maken door de Heijense natuur,
Na vele jaren noeste arbeid heeft hij het bedrijf overgedragen
aan zijn zoon en ging hij met Anna aan de Boslaan wonen; z’n
hart bleef echter bij het wel en wee op de Brem. Daar aan
de Boslaan heeft hij na het overlijden van Anna in 1999 – dat
hem opnieuw veel verdriet berokkende - tot aan zijn dood gewoond. De kleinkinderen hebben met hun afscheidswoorden
laten blijken dat Thei voor hen een fijne opa was die je af en
toe verwende; maar hij kon soms ook quasi wat plagen. Het is
een voorrecht om zo lang zo’n plekje te hebben gehad bij opa
waar je je echt thuis voelde en waar je lekker kon spelen. Moge
Thei nu zijn loon naar werken krijgen in het eeuwige licht van
zijn Schepper in wiens natuur hij leefde, werkte en... waarvan
hij genoot.

Theo Gerrits

Thei Fleuren
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Hoe is toch met

Diana van der Venn
en Wilgert de Bruijn?

In onze rubriek “hoe is het toch met” benaderen we Heijenaren die
hun geluk buiten de Heijense grenzen hebben gezocht. We hoorden dat
Diana van der Venn en haar man Wilgert de Bruijn, beiden geboren en
getogen in Heijen, rond de kerstdagen in Heijen op familiebezoek waren. Wij waren er natuurlijk weer als de kippen bij dit succesvolle stel
te interviewen.
Waar we Diana en Wilger t nog van
kennen? Diana was vroeger dansmarietje bij de Wor telpin en Wilger t speelde
voetbal bij VV Heijen. Diana en Wilger t
en hun twee kinderen (Don, bijna 11
jaar) en Luna (9 jaar) zijn in 2006 naar
Spanje geëmigreerd. Wilger t is 40 jaar
en Diana vierde haar 40e verjaardag
op zaterdag 29 december, gezellig in
de familiekring. Bovendien werden
hun neefje en nichtje Svenno en Mirre
op diezelfde dag gedoopt, dus dubbel
feest.

Hoe kwam Heijen nou in Spanje
terecht?
Diana: “het was de grote droom van
Wilger t om naar Spanje te gaan en
daar een bestaan op te bouwen. Op
een gegeven ogenblik hebben we de
knoop doorgehakt en zijn we gegaan.
Wat kan je tenslotte gebeuren, hooguit dat het mislukt en dat je dan naar
Nederland terug moet. Maar spijt over
deze stap is vanaf dag één nog niet aan
de orde geweest.”
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Waar wonen jullie precies in Spanje en wat
zijn jullie bezigheden?
Het stel woont met hun kinderen in San Feliu de
Guixols (probeer dat maar eens correct uit te spreken…!) Het ligt ongeveer 100 km ten noorden van
Barcelona, richting Franse grens. Het is een aantrekkelijke vakantieplaats. Veel mensen uit Barcelona hebben
er hun tweede huis. Wilgert is een bedrijf in tuinonderhoud gestart en dat is zeer succesvol. Als de mensen
in hun vakantiehuis verblijven, willen ze niet meteen
gaan tuinieren. Ook als ze afwezig zijn moet de tuin
er piekfijn bij liggen en daar zorgt Wilgert dan voor.
Bovendien zijn ze een schoonmaakbedrijf begonnen
en houden ze de panden, die vaak zeer groot zijn, ook
schoon. De crisis heeft voor hen veel werk opgeleverd.
In de families om hen heen slaat de werkloosheid genadeloos toe en WW uitkeringen zoals wij die kennen
zijn in Spanje niet voorhanden. Daarover bestaat zeer
begrijpelijk vaak ongenoegen. Maar vooralsnog gaan
voor Diana en Wilgert de zaken in Spanje nog goed.
De kinderen zitten op een fijne school, op vijf
autominuten van huis. De voertaal op school is Catalaans, maar ze leren ook Spaans, Engels en Frans.
Tel je daarbij ook Nederlands en een “haffeltje”
Heijens op dan spreken ze maar liefst zes talen! Thuis
is de voertaal Nederlands, er wordt ook naar de

Samen met het hele gezin

Nederlandse TV zenders gekeken. Dat is toch net iets beter te
volgen dan de Spaanse zenders. Voordat Diana en Wilgert naar
Spanje vertrokken hebben ze bij het Taleninstituut in Groesbeek
een intensieve cursus Spaans gevolgd en in Spanje zelf hebben ze
ook nog diverse taalcursussen gevolgd. Inmiddels kunnen ze zich
heel goed verstaanbaar maken. Het Heijense dialect, dat vinden de
kinderen heel leuk. Botterhamme met kruut en kèès, got us ekkes
buute speule, dat snappen ze helemaal. Diana: “als wij vieftig zeggen
in plaats van vijftig, liggen de kinderen helemaal in een deuk.”
Ook de Heijse traditie van Nèjjoar wensen op 1 januari valt erg
goed, maar helaas voor de kinderen zijn ze dit jaar tijdens Oud en
Nieuw in Amsterdam en slaan ze een jaartje over. Luna doet aan
wedstrijdzwemmen, de eerste gouden medaille is al binnen. Don is
gek van voetballen. Hij wil het liefst profvoetballer worden. Het antwoord onze vraag wat zijn favoriete club is weet hij meteen: Ajax!
En als tweede Barcelona. Hij is ook al in het stadion van Barcelona
geweest, onvergetelijk!
Bij de vraag voor wie hij is als Nederland tegen Spanje voetbalt,
antwoordt hij: “natuurlijk voor Nederland!” Uitgedost in oranje outfit lekker in de kroeg de wedstrijd volgen.

Moeder Lenie
Natuurlijk komt in dit gesprek ook
het leven en overlijden van Lenie,

“het was de
grote droom van
Wilgert om naar
Spanje te gaan en
daar een bestaan
op te bouwen.
de moeder van Diana aan de orde.
Diana heeft het er nog zichtbaar
moeilijk mee dat ze haar moeder
moet missen. Maar gelukkig heeft ze
hele lieve kinderen die haar onmiddellijk komen troosten. Ja, dan zit je als
redactie ook wel even wazig te kijken. In

Verschillen met Nederland
Diana vertelt: “de Spanjaarden genieten veel meer van het buitenleven, ontmoeten elkaar in een bar, soms al heel vroeg in de
morgen. Ik kan er enorm van genieten, ik ontmoet daar allerlei kennissen en we kletsen heel wat af.
Niet alleen met de Nederlanders maar ook met Spanjaarden zelf.
Het genot van het zonnige zuiden en de onderlinge sfeer met elkaar, heerlijk. Het leven is er veel meer ontspannen.”

Wordt vervolgd op blz 23
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Paella, maar ook Botterhamme
met kruut en kèès…
de week vóór het overlijden van Lenie in
juni verbleven Diana en Wilgert in Frankrijk om daar de Alpe d’HuZes te rijden.
Hun motivatie om hieraan deel te nemen
gaat heel diep. Behalve dat ze reden voor
een vriendje van Don dat vorig jaar aan
leukemie is overleden, reden ze vooral
voor hun eigen kinderen. Ze zeggen: je
geeft je kinderen vaak alles wat mogelijk
is. Maar gezondheid is niet altijd te koop.
Zij weten dat het ingezamelde geld van
de Alpe d’HuZes geïnvesteerd wordt
in het onderzoek naar het beheersbaar
maken en genezen van kanker en ze hopen van harte dat hun kinderen van deze
vreselijke ziekte gevrijwaard zullen blijven.
Diana en Wilgert waren enorm onder de
indruk van de taferelen die zich afspeelden tijdens hun klimpartijen naar boven
(14 kilometer, 21 haarspeldbochten!).
Boven aangekomen kwamen de emoties los, niet alleen bij hen, maar bij elke
deelnemer. Maar de trots op de prestatie

bekenden tegenkwam: de oud-Heijenaren Harm, Luc
en René Voss. Zij waren daar met een team dat voor
René en al die anderen reden.
Tijdens hun verblijf in Frankrijk werden zij op de hoogte gesteld dat het einde van moeder en oma Lenie
snel naderbij kwam en Diana reisde onmiddellijk na
de finish naar Heijen om haar vader en moeder en
zus bij te staan. Wilgert ging terug naar Spanje om de
kinderen op te halen die met school op kamp waren.
Dat ze ieder apart moesten reizen vonden ze heel
heftig. Wilgert en de kinderen arriveerden per vliegtuig
op zondag 10 juni in Heijen en in de nacht van zondag
op maandag sliep Lenie vredig in. Ondanks alle verdriet rondom de uitvaart hebben de kinderen gelukkig
ook leuke herinneringen opgedaan. Ze mochten drie
dagen naar school op de Heggerank om de tijd wat
te vullen. Don zat zelfs bij een vriendje in de klas, Jesse
Keuninx.

Toekomst
Diana en Wilgert zijn positief over hun toekomst in
Spanje, hebben er helemaal hun draai gevonden. Ze
wonen in een riant huis, lekker dicht bij het centrum

De vechtlust die samen met veel zielsverwanten werd
gedeeld, dat maakte enorme indruk
won het uiteindelijk toch van de emoties.
De vechtlust die samen met veel zielsverwanten werd gedeeld, dat maakte enorme indruk. Ze hadden deze ervaring niet
willen missen. Diana: “ik heb echt als een
dolle getraind, ik wilde deze tocht fietsen,
heb er alles voor over gehad. Ik moest
het één doen om het ander te kunnen
doen. Wat heel apart was dat ik boven
tussen al die duizenden mensen meteen

van het stadje en er is een grote speeltuin voor de
deur. De kinderen gaan graag naar school en ze hebben een leuk sociaal leven. Ondanks de crisis in Spanje
zien zij voor het aankomende jaar geen beren op de
weg en komt het allemaal goed.
Dat is in deze tijden toch mooi om te horen.
Diana, Wilgert, Don en Luna wensen iedereen een
gelukkig, gezond en liefdevol 2013.
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Smele 27 (A-79)
Voor de woning Smele 27 in Heijen, zijn we in gesprek gegaan met
Gerrit Boumans van de Smele en zijn vrouw Bertha, sinds een half jaar
woonachtig in de Burgemeester van Banningstraat in Gennep, maar tot
dat moment lange tijd de bewoners van Smele 27.
De bouw
De woning Smele 27, in vroeger jaren geadresseerd als A-79, dateert uit
1926. Het pand werd gebouwd door
het echtpaar Wim Boumans, geboren
12 februari 1896 te Heijen en Tiel Maas
geboren op 11 juli 1895 in Walbeck,
Duitsland. Wim is de zoon van Piet en
Hendrina Boumans-Reintjes. Tiel is de
dochter van Gradus Maas, indertijd eigenaar van café Heijen-Zuid. Gradus,
werd geboren in Pfalzdorf, Duitsland,
op 14 mei 1865. Wim en Tiel leefden
op de Smele 27 van hun kleine landbouwbedrijfje van circa acht hectare.
Daarnaast werkte Wim ook mee in het
familie transportbedrijf Boumans (met
broers Grad, Thei en Jan).

Onderdak voor velen
Verschillende familieleden van Wim en
Tiel woonden kortere of langere tijd
bij hen in op de Smele 27. Zo woonde
vader Gradus tot zijn overlijden op 28
januari 1941, bij Tiel en Wim. De kinderen (Bets en Gonnie) van zus Johanna
Thissen-Maas, woonden tot na de oorlog, in verband met het vroege overlijden van hun moeder, eveneens een
periode in bij Tiel en Wim. Ook Mina
Verhofstadt maakte, vanwege de door
de oorlog zwaar gehavende eigen wo-
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ning, graag gebruik van het onderkomen bij de familie Boumans. Toon Boumans, de jongere broer van
Gerrit, en echtgenote Corrie Boumans-Boumans
woonden begin jaren zestig korte tijd in de woning
aan de Smele 27. Inmiddels wonen zij alweer meer
dan 40 jaar aan de Heesweg in Heijen.

Oorlogsschade
Smele 27 kwam ook niet geheel ongeschonden uit
de oorlog. Er werd aan de voorzijde links een hoek
uit de woning geschoten, waardoor je zo de woning
in kon lopen, vertelt Gerrit. En ook vrijwel alle dakpannen waren gesneuveld.

Gerrit en Bertha
Gerrit Boumans, geboren 20 oktober 1936, en
Bertha Martens uit Gennep, geboren 31 maart 1938,
trouwden begin jaren zestig en gingen in eerste instantie aan de Hoofdstraat 59 wonen.

Van toen
Introductie
tot nu

Wim en Tiel Boumans, verhuisden in 1972 naar woonzorgvoorziening “De Meent”, in Groesbeek. In 1973 namen Gerrit en Bertha
de boerderij en de grond aan de Smele 27 over en verhuisden
hierheen op 1 maart 1974. De woning, waarin zich nog een zgn.
Huuske (wc uit vroeger tijden) bevond, werd verbouwd. Het Huuske werd een toilet en van de twee slaapkamers, werden er vier
gemaakt, aan beide dakzijden werd een dakkapel geplaatst en de
bestaande schuur werd uitgebouwd. Gerrit werkte lange tijd in het
familie transportbedrijf, maar besloot hiermee te stoppen na overname van de boerderij met grond. Hij kocht wel een Bedford en
hield zich naast de landbouw vooral bezig met het vervoer van vee
naar de landelijke veemarkten. Dit werk en de vele contacten die

hij hierdoor kreeg, dichtbij maar ook
in de wijde omgeving, waren zijn lust
en leven. Ook op de afdeling logistiek
van Nutricia, als heftruckchauffeur en
tankwagen RMO chauffeur, voelde
Gerrit zich thuis. Ook hield hij zich
aan de Smele geruime tijd bezig met
het fokken van stieren. Om gezondheidsredenen moest hij een aantal
jaren geleden, zijn vee helaas verkopen. Gerrit en Bertha hebben 2 kinderen. Zoon Jeu, geboren in 1962 en
ook woonachtig in Heijen, en dochter
Magrit, die in Millingen a/d Rijn woont.

De toekomst
Afgelopen zomer verkochten Gerrit
en Bertha de Smele 27 aan de familie
Penning en verhuisden ze naar Gennep. Ludo Penning en Barbara Dijk,
zijn volop bezig met het aanpassen
van de woning naar hun ideeën en hopen hier medio 2013, met de kinderen
Sjuul en Felice, hun intrek in te nemen.
Gerrie Franken en Riet Reijnen
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Deze 16 beauty’s maakten
hèjje in 2012 nóg mojjer!

Soms verzin je als redactie van het Hèjs Nèjs iets waarvan je niet kunt bedenken hoe het
uit zal pakken. Dus toen het idee opborrelde om een fotoshoot te houden van alle baby’s
die in 2012 in Heijen zijn geboren, keken we elkaar aan. Zou dat wat zijn? Nou, de reacties
hebben al onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Op zaterdag 29 december stroomde Gemeenschapshuis d’n Toomp vol trotse ouders met hun baby’s voor de “eindexamen
klassenfoto van 2029/2030”. Daarna mochten alle kinderen individueel op de foto en konden de kindjes met behulp van hun ouders iets leuks over zichzelf vertellen. Het resultaat
van die ontboezemingen zie je hieronder.
Werd Hèjje in 2012 al mojjer van bijvoorbeeld een heus Ommetje en een schitterend verlichte kerstboom aan de
Hoofdstraat, het is niets vergeleken met de verzameling prachtige, kerngezonde, puntgave Heijense baby’s die deze
ochtend aan onze ogen voorbij trokken. Alle zestien waren ze er. Drie mennekes en dertien dennekes! Dat is toch
uniek.... Onze fotografen Harrie Janssen en Jos van der Venn zetten hun beste beentje voor om zo
mooi mogelijke plaatjes van deze plaatjes te schieten. Oordeel zelf het resultaat….
Hoi! Ik ben Vince van Dalen en ik ben geboren op 20 december 2011. Ik ben dus de oudste van het
stel dat jullie gefotografeerd hebben. Mijn papa heet Michiel en mijn mama Diana. Kijk, ik kan al lopen,
hoor! Ik heb gehoord dat er dit jaar dertien meisjes en maar drie jongetjes geboren zijn.Yo! Wat zullen wij jongens het goed krijgen. Ik kijk al uit naar veel geknuffel met al die knappe meiden! Ik werk
nog hard aan mijn vocabulaire, maar dat komt wel goed. Het eerste dat ik namelijk kon zeggen was
blablabla. Een goed begin, toch! Mijn broer Roan en zusje Evi hebben al vanaf mijn geboorte voor
mij gezongen en voorgelezen. Als je naar de klassenfoto kijkt zie je dat ik braaf op mijn gatje zit! En
het duurde best wel even voordat de fotograaf klaar was. Maar ik hield vol… Mijn papa kan goed voetballen, ik mag
later vast met hem mee naar het voetbalveld. Ik hoop een spontane jongen te worden met positieve aandacht voor
mijn omgeving. En respect voor iedereen.

Hallo Heijen! Ik ben Lara Janssen en ik ben een schrikkelkindje. Dat verzin je niet, dat overkomt
je gewoon. Ik ben namelijk geboren op 29 februari 2012. Dit was ook de uitgerekende datum
dat ik ter wereld zou kunnen komen. Slechts een klein percentage wordt ook echt geboren
op de uitgerekende datum en laat ik nu een van de weinigen zijn! Ik ben dus maar één maal
per vier jaar jarig, dus ik blijf heel lang jong. Haha! Verder heb ik het nu al erg druk met van
alles en nog wat. Stilzitten is niet mijn grootste hobby, ik ga liever op ontdekkingstocht
door het hele huis. Graag ben ik overal bij, want ik wil zo min mogelijk missen! Mijn papa
Gerwin en mama Desirée hopen dat ik gezond en gelukkig zal opgroeien samen met mijn
familie en vriendjes en vriendinnetjes. Ze hopen dat ik een lief, spontaan, maar vooral eerlijk en
oprecht mens zal worden. Ik doe mijn best!
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Ola…! Ik ben Sherly van den Bos Zwinkels en ik ben van 24 december 2009. Maar
omdat ik pas in 2012 als geadopteerd kindje uit Nicaragua in Heijen ben ingevlogen,
mocht ik ook naar de fotoshoot. Prima idee, hoor, maar ik vind het leuker een beetje
rond te crossen. Gelukkig lukte het de fotografen na wat omtrekkende bewegingen toch om een
fotootje van mij te maken, wat ik heel knap vind. Pasgeleden kreeg ik een poppen-plaspotje. En mooi dat ik daarin een
hele plas heb gedaan! Ik zei spontaan tegen mijn papa Jeroen en mijn mama Eri: kijk, baby plas gedaan! Jullie hebben al
alles kunnen lezen over mijn komst naar Heijen in het Hèjs Nèjs van december. Ik krijg een heleboel liefde en ik ga mijn
best doen dit ook door te geven aan anderen. Papa en mama vinden eerlijkheid en oprechtheid ook heel belangrijk.

Hi! Ik ben Emily Rentier en ik werd geboren op 6 april 2012 en ik heb wat met sokken, of beter gezegd: ik heb NIKS
met sokken! Al binnen het eerste uur na mijn geboorte was ik de sok van mijn linkervoetje al kwijt. En als je nu denkt,
dat is toeval, nee hoor. Maand na maand kregen mijn papa Frank en mama Anja per post sokjes opgestuurd die ik bij
familie en vrienden uitgetrappeld had. Ik heb nu een speciaal “wees-sokkenmandje”. Toen kwamen ze op het lumineuze idee een sokkentuigje aan te schaffen. Lachen joh! Dit is een stevig soort elastiek, dat gaat om mijn sokken om
te voorkomen dat ik ze weer kwijt zou raken. En wat denk je? Binnen het uur waren sokken én tuigje van mijn voetjes
spoorloos verdwenen. Ha, wat had ik iedereen weer te pakken! Dus wat lag er voor mij
onder de kerstboom: je raadt het al, een grootverpakking sokken…. Niet dat dàt wat uit
zal halen, daar zorg ik wel voor! Wat papa en mama voor mij hopen? Dat ik een flexibele
persoonlijkheid zal worden met doorzettingsvermogen, dat ik eerlijk en oprecht zal zijn
en dat ik net als papa en mama een wereldburger zal worden met liefde voor andere
landen, culturen en verre reizen. Jullie mogen mij er later op aanspreken…
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Dag lieve mensen in Heijen, ik stel mij even aan je voor: ik ben Emma Bisschops en ik
ben geboren op 1 mei 2012. Mijn papa en mama heten Rob en Mariska. Ik ben stapelgek op mijn broertjes Daan en Thomas. Als ik die twee maar zie, moet ik al lachen!
Ik vind het super om in de box te spelen en te tutten, wat dat betreft ben ik een echt
meisje. Als de wens van mijn papa en mama uitkomt zal ik vrolijk in het leven staan met
respect met iedereen omgaan, spontaan, geduldig,sympathiek,een tikje eigenwijs maar
een zeer zelfstandige, opgeruimde meid worden. Ik hoop van harte dat ik alle kindjes die ik
vandaag voor het eerst allemaal bij elkaar heb gezien ook echt mijn klasgenootjes worden.
En ik wens iedereen alle gezondheid toe. Groetjes van Emma.

En ik ben Raf Pouwels, geboren op 28 april 2012. Ik ben een van de drie jongetjes die het op een knuffelen moet gaan zetten met de dertien meisjes van mijn
geboortejaar.Wat ben ik een bofkont… Wat ik heel mooi vond was dat pastoor
Reijnen mij op 2e kerstdag van dit jaar heeft gedoopt. Ook mijn vader Jan is op
2e kerstdag gedoopt, maar dan 29 jaar geleden. Ik vond het een hele belevenis
en het was dan ook een prachtige dag samen met mijn familie en vrienden. En
weet je wat mijn oma Lot zei? Dat ik echt “Nèj Hèjs” ben! En nu sta ik in het
Hèjs Nèjs…. Wat wensen papa Jan en mama Louise voor mij in de toekomst?
Dat ik een lieve, vrolijke, sociale, zelfverzekerde jongeman mag worden en dat ik
positief in het leven kom te staan. Dat is veel, maar niet onmogelijk.

En nu is het mijn beurt mij voor te stellen. Sylvie Ankersmit en ik ben tot grote schrik van
mijn omgeving bijna vier weken te vroeg ter wereld gekomen, namelijk op 10 mei 2012,
in plaats van rond de berekende datum 4 juni. Je moet weten dat mijn moeder Susanne
en papa Jeffrey op 11 mei een feest hadden, namelijk de bruiloft van hun vrienden Sarah
en Tom Gisbers, de papa en mama van mijn vriendin Suze. Mama was zelfs beoogd ceremoniemeester en papa zou foto’s maken.Ze riep gedurende de hele zwangerschap:
eerst bruiloft, dan bevallen! Nja, niet dus! Een dag voor de bruiloft besloot ik wat extra
bruiloftsstress rond te strooien en piepte ter wereld. Ze hebben het mij allang vergeven,
hoor, en ik ben een vrolijke, blije baby. Mijn mama en papa hopen dat ik veel van het leven zal genieten
net als zij, en ik ga zeker respect krijgen voor anderen. Dat krijg ik met de paplepel ingegoten. Geregeld
staan er mooie foto’s van mij op Facebook, hobby van mijn lieve papa. En mijn mama maakt muziek bij de
fanfare. O, ik hoop zo dat ik dat later ook leuk ga vinden!

Hoi, hier ben ik! Merel van Drunen, Geboren 20 juli 2012. Mijn mama is Desiré en mijn papa heet Bas.
Ik heb al een heuse fanclub, namelijk mijn toegewijde broers Floris en Maarten. Ze zijn gek op mij en vinden het leuk om met me te spelen en te knuffelen. Je wilt graag weten wat ik nog meer lekker vind?
Je zult het niet geloven, aankleden en omkleden. Daar krijg ik niet genoeg
van. Dan moet ik altijd heerlijk schaterlachen. Nee, daar plaag je me
niet mee. Ik heb nu al een mooie bos pikzwart haar. Ik ben al helemaal
mezelf en dat is ook precies wat mijn papa en mama voor mij hopen.
Dat ik mezelf kan zijn met mijn eigen goede eigenschappen. Ik ben ze al
aan het ontwikkelen.
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Mijn naam is Eefje Lukassen en ik werd geboren op 1 juni 2012. Mijn papa en mama heten
Dennis en Judith. Ik heb ook een broertje en hij heet Stef. Daar beleef ik veel plezier aan.
Hij neemt het altijd voor mij op. Heeft er alle begrip voor dat ik nog niet zo veel kan.
Dan zegt mama zo tegen Stef: Stef, dat kan Eefje toch nog niet! En zegt Stef: Eefje is
ook nog maar een meisje.Top, zo’n broer! Weet je wat ik nog meer leuk vind? Blazen.
Het liefst zo, dat er moeilijk uitwasbare hapjes uit mijn mondje vallen. En als ik uit mijn
bedje wil? Dan rammel ik gewoon met mijn speentje langs de spijltjes. Hallo, betekent
dat, ik heb er genoeg van, laat me er alsjeblieft even uit. Dat wordt gelukkig goed begrepen. Mijn
papa Dennis hoopt van ganser harte dat ik wat muzikaal DNA heb geërfd. En dat ik nuchter in het leven zal
staan. En ik zal aan het opruimen moeten, want daar houdt papa ook heel erg van. Mama houdt volgens haar eigen
zeggen, erg van gezelligheid, ze zoekt het altijd op. Ze zou het fijn vinden als ik dat ook ga doen. En of er een sprankje
creativiteit in mij huist? Dat zou mama ook wel leuk vinden. Nou, je ziet, ik heb best veel om mee aan de slag te gaan.
En…., (nu gaan we even de diepte in):Vooral moet ik worden wie ik zelf wil zijn. Dat is eigenlijk hun vurigste wens voor
mijn leven. Mooi toch?

Huuu! Ik ben Fleur Deenen, van 27 augustus 2012. Mijn papa en mama heten John en
Lisette en ik word omringd door prachtige paarden. Papa en mama hebben namelijk een
dressuurstal aan de Hoofdstraat. Ik hoop dat ik straks ook paard kan gaan rijden, maar ik
denk dat dat wel zal mogen. Ook ik heb een broer, hij heet Daan. Ik ben nu dus vier maanden oud en mijn omgeving maakt alleen maar mooie dingen met mij mee, zeggen ze. Ik
ben vrolijk en lief en ik slaap goed en ik eet goed, dus dat is alleen maar genieten met mij!

Sam Verpoort! Ik ben geboren op 6 september 2012. En ik kan het niet vaak genoeg
zeggen, hallo, ik ben een meisje. Mijn mama Maike en papa Pascal zijn maar wat blij met
mij. Hele leuke herinneringen heb ik aan de eerste ontmoeting met mijn knappe overbuurjongetje Noud Klaassen. Het klikte meteen! Liefde op het eerste gezicht. Ik denk nu
al niet dat ik het goed vind als al die andere meiden gaan knuffelen met Noud. Ik hou
hem voorlopig exclusief voor mezelf, als jullie dat goedvinden! Papa hoopt dat ik zijn
positiviteit en relativeringsvermogen heb geërfd. Mama is bescheiden en zorgzaam, dat
wil ik ook worden.

Ik ben Noud Klaassen en het beroemde overbuurjongetje van Sam. Ik
ben op 5 oktober geboren, veel te vroeg, maar ja wat doe je eraan.
Mijn papa Arthur en mama Marijke waren maar wat blij toen ik na
ziekenhuisopnames in Boxmeer, Nijmegen en weer Boxmeer, eindelijk
mee mocht naar Heijen. Hier wil ik nooit meer weg! Tijdens de fotoshoot kon ik mijn ogen niet meer open houden! Zo saai…! Toen het voorbij
was werd ik wakker en moest ik nogmaals op de foto. Vooruit dan maar. Ik vermaak met prima met Sam,
ze is nu al mijn vriendin. Mijn papa en mama hopen dat ik hun gevoel voor humor heb geërfd en ook hun
doorzettingsvermogen en sociale vaardigheid. Dat hoop ik ook, want dat brengt je op een plezierige manier
het leven door.
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Mijn naam is Saar Cornelissen, ben ik geen dotje? Ik had de leukste sloffen aan volgens de
redactie van het Hèjs Nèjs. Ik werd geboren op 3 oktober 2012. Mijn neef is Raf Pouwels en
papa Frank en mama Angelique gaan ervoor zorgen dat ik gezellig samen met hem opgroei.
Onze papa’s en mama’s kunnen niet wachten totdat we samen schateren van het lachen.
Maar ja, op dit moment werkt alleen het brullen aanstekelijk als Raf en ik bij elkaar zijn. Ik
ga als het aan papa en mama ligt opgroeien tot een lieve, sociale en zelfstandige vrouw.
Dat gaat lukken.

Hoi, ik ben Anne van den Anker. Op 12 oktober werd ik ’s nachts thuis geboren
en mijn broertjes Julien en Joaquin en zusjes Elisa en Benthe sliepen overal dwars
doorheen. Toen zij ’s ochtends wakker werden en nog slaperig de slaapkamer van
mijn papa Johan en mama Eva opliepen waren ze totaal verrast en vooral verbaasd
dat er een baby in het wiegje lag. Hè, zeiden ze, is ze er al?? Ja, ik was er al. Surprise!
Mijn papa en mama hopen dat ik later vooral gezond en gelukkig zal zijn en uit mag
groeien tot een liefdevol, zorgzaam en respectvol mens.

Hallo, hier Maud van den Corput, van 15 oktober 2012. Mijn papa heet Bart en
mama heet Suzanne. Het is feest in huize van den Corput als ik samen met papa
en mama in bad mag. Ik zwem of mijn leventje er van afhangt. Ik lach naar hen en
maak geluidjes van genot. Als papa en mama dan ook nog liedjes voor mij gaan
zingen kom ik helemaal niet meer bij! Dan ben ik super blij! Mijn oma Riky kwam
mij net nog even kriebelen en vertelde wat leuks aan de redactie: ik, Maud, ben net
zo tevreden als zij, oma Riky. En dat is waar, kijk maar naar deze foto! Wat denken
papa en mama mij mee te geven in het leven? Best veel: zelfvertrouwen, normen en
waarden, genieten van kleine dingen, optimisme en eerlijkheid. Ik ga vast van koffie
houden. En van drummen….

En ik ben de Benjamin van dit bonte gezelschap! Even voorstellen, Suze Gisbers,
geboren 29 november 2012. Mijn papa is Tom en hij speelt trompet bij de fanfare. Ook mijn mama Sarah kan mooi bugel spelen, maar daar heeft ze nu even
geen tijd meer voor. Papa is he-le-maal idolaat van mij. En hij heeft grote bewondering voor mijn lieve moeder. Ja, vertelde hij de fanfareleden, bij zo’n geboorte
komen er toch een paar oerkrachten los in vrouwen! Dat wilde ik toch even
vermelden, al staat dat niet op het briefje dat mijn moeder heeft ingeleverd bij
de redactie. Wat er wel op stond? Dat papa en mama de gedachte dat ik hun
bruiloft op 11 mei én hun huwelijksreis heb meegemaakt heel bijzonder vinden. Weliswaar woonde
ik warmpjes in haar buik, maar voor hun gevoel was ik er écht bij! Ze zijn van plan mij alles te geven om een tevreden
persoon te zijn, die gelukkig in het leven staat en liefde en geluk ook met anderen kan delen.

Alle ouders, bedankt voor jullie spontane medewerking
aan deze fotoshoot en de openhartigheid over jullie kindjes.
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Voor het voetlicht:

de dansgarde …

Hadden we vorig jaar een “diepte-interview” met de Hofkapel van de
Wortelpin, dit jaar gingen we op bezoek bij de Dansgarde. Een super
enthousiaste groep meiden van 4 tot 20 jaar die ons met heel veel plezier een kijkje achter hun schermen lieten nemen. We praten met Demi
Joosten (13), Sanne Kroon (15), Julianne Storms (20), Lucy van WanroijAnkersmit (25) en Angeline van Tankeren (54). Bij dit rijtje hoort ook
Celine Manders, zij was helaas verhinderd.
De dansleiding…
Demi, Sanne, Julianne, Lucy en Celine
vormen de dansleiding bij de diverse
dansgroepen. Zo zijn er de mini’s, de
kleinste meisjes van 4 tot 6 jaar. Deze
groep is pas dit jaar opgericht, omdat er
veel vraag naar was. Lucy (25) en Demi
(13) zijn hun trainsters.Vergeleken bij de
kleuters, is Demi natuurlijk al heel groot
en de kinderen hangen echt aan haar. De
groep die de jongsten wordt genoemd
zijn de kinderen van 6-8 jaar en zij staan
onder de hoede van Celine. Lucy is drie
jaar geleden in Heijen komen wonen
en is hier al helemaal ingeburgerd. Dat
komt niet in de laatste plaats door haar
activiteiten voor de dansgarde. Afgelopen september trouwde ze met haar
Ralf. Natuurlijk mochten “haar” kinderen
in vol ornaat op de bruiloft verschijnen.
Lucy lacht: “we leken wel Sneeuwwitje
en de Zeven Dwergen.” Lucy is afkomstig uit Boxmeer. Ze heeft er 11 jaar
bij de dansgarde gedanst en daarna 7
jaar bij Rot Weiss in Goch. De kinderen van Heijen heeft ze sinds een jaar
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onder haar hoede en ze straalt van enthousiasme.
De groep die de middelsten wordt genoemd wordt
gevormd door de meisjes van 9-12 jaar. Deze groep
wordt door Sanne en Julianne getraind en de oudste
groep zijn meiden vanaf 13 jaar tot zo lang ze er plezier in hebben. De hele groep bestaat uit 21 leden.

De rol van Angeline…
“Moeder overste” van de dansgarde is Angeline. Zij
is echt de spin in het web. Ze vertelt: “de dansgarde
is een jaar of acht geleden opgericht door Noortje Elemans en Cindy Kusters. Naderhand is Jolanda

Groepsfoto van alle dansgardes

Jaspers erbij gekomen. Toen zij door omstandigheden niet meer
actief konden zijn in de dansgarde heb ik het stokje overgenomen. Ik verzorg samen met Julianne de aanschaf en onderhoud van
de danspakjes, schoentjes, haardecoraties, de glitters, de make-up,
noem maar op. Frans heeft wel eens uren laarsjes staan te “witten”. De pakjes en de make-up zijn natuurlijk het toppunt voor
die meiden! Verder zorg ik voor de administratie en ook voor de
berichtgeving naar de ouders en ik maak alle afspraken voor de
optredens. Soms zijn de optredens buiten Heijen en dan moet er
vervoer geregeld worden, enzovoort. Gelukkig kan ik altijd een beroep doen op de ouders wat betreft vervoer of de outfits. De
komende tijd wordt het heel druk voor ons, we hebben elke week
wel een of meerdere optredens. Na carnaval stoppen we een paar
weekjes, maar dan begint het weer te kriebelen en gaan we weer
van voor af aan beginnen. Wij zijn eigenlijk een groep binnen de
Carnavalsvereniging en betalen contributie. Met dit geld kunnen we
ons redelijk bedruipen. Een deel gaat op aan huur van een lokaal in
D’n Toomp, daar staat tegenover dat de service er prima is. Dorita
Sanders doet op maandagavond de deur voor ons open en als er
iets is kunnen we altijd bij haar terecht. Drie weken voor de zitting
mogen we bij Schuttershof op het podium oefenen. Een ander deel
van de contributie besteden we aan de aankoop van danspakjes
en laarsjes. Ook verkopen we wel eens pakjes, dat zorgt dan weer
voor extra inkomsten.”

Een gouden greep is om de meiden
overal bij te betrekken. Uit de oudste
groep kun je dus na verloop van tijd
weer enthousiaste begeleiders voor
de jongsten of mini’s halen.
De kleutertjes krijgen van Demi en
Lucy simpele dansjes aangeleerd bijvoorbeeld op de muziek van K3. Het
bestuur van de Wortelpin kijkt natuurlijk ook kritisch naar het gebodene, zij
houden het graag op wat traditionelere dansjes en pakjes. Het moet er
wel professioneel uitzien, maar het
plezier in dansen staat voorop. Ieder
kind dat zich opgeeft mag meedoen
en het hoeft niet perfect te zijn. Er is
dus geen selectie.

Trainen en dansen…
Zoals gezegd is de dansleiding in goede handen. Behalve training
geven, dansen Demi, Sanne en Julianne zelf ook nog met veel plezier in de hoogste groep mee. De choreografieën bedenkt de dansleiding zelf en ze zoeken er ook de geschikte muziek bij. Voor elke
groep wordt de muziekkeuze aangepast.

De dansgarde kwam Lucy en Ralf feliciteren op hun trouwdag in 2012.
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Lucy en Demi zorgen behalve voor de training ook altijd voor de
schmink voorafgaand aan de optredens. De kinderen zijn echt dol
op hen.

Waar treden jullie zoal op?
Angeline: we beginnen met de zittingsavonden en verder op diverse bals. We gaan naar de Vlietstampers van Dichterbij in Pica Mare
en we gaan optreden in Gennep bij Verzorgingshuis Norbertus.
Verder natuurlijk is de carnavalsmiddag van de KBO een toppertje.
Dan zit de hele zaal vol trotse opa’s en oma’s die naar hun kleinkinderen komen kijken. En maar wijzen wie van wie d`r ènne is!
Door de ouderen en de meiden wordt dit dan ook als een geweldige middag ervaren. Tijdens de Bonte Avond van de Heggerank
wordt opgetreden en zo kun je nog wel even doorgaan. Het laatste
optreden is altijd tijdens het Kruumelbal. Gelukkig dat de scholen
niet moeilijk doen, want er wordt in de Carnavalstijd soms wel eens
een lesje gemist. De scholen gaan er soepel mee om.

tredens vaak medailles en onderscheidingen, maar ook hebben ze graag de
chipjes en drinken. Dat de kinderen
er enorm veel lol aan beleven is wel
duidelijk. En daarin speelt de dansleiding een grote rol. Hun enthousiasme
is groot en ze zijn dol op de kinderen. Zij zijn overigens nog wel op zoek
naar een extra dansleidster. Lijkt dit je
wat dan kun je je melden bij Angeline
van Tankeren, telefoon 516063.

Hebben jullie verder nog activiteiten dan alleen trainen
en optreden?

En wil je nog meer informatie: de
dansgarde heeft een eigen website die door Julianne samen met
Theo Hiep van C.V. de Wortelpin in de lucht gehouden wordt:
www.dansgardeheijen.nl. Ook op de
website van de Wortelpin vind je een
link naar de dansgarde.

Veel meer activiteiten worden er niet georganiseerd, al kwamen er
in de Sinterklaastijd wel twee pietjes op bezoek tijdens de training.
Dat vonden de kinderen helemaal geweldig. Ze krijgen tijdens op-

Applaus voor de coole meiden en de
leidsters van de Dansgarde!

Julianne wordt mooi geschminkt.
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Januari, Louwmaand

Het kan vriezen en het kan dooien. Je weet het maar nooit met de maand januari.
Komt de wind uit noordoostelijke richting dan kan het felle kou brengen; komt
hij uit het zuidwesten dan kunnen we voorjaarsdagen beleven soms met temperaturen rond de 15° graden.
Extremen
Hieronder volgt een kleine opsomming van extreem gemeten temperaturen (De Bilt) en weersomstandigheden in de periode van 1901 tot 2013
• 1948 De natste maand januari ooit, met 2,5 keer de normale hoeveelheid neerslag.
• 1949 De koudste maand januari tot nu toe, gemiddeld -5,5 °C.
• 1954 De totale maandelijkse zonneschijnduur bedraagt 105,6 uur
• 1963 De oudere inwoners van Heijen kunnen het zich nog wel herinneren In de barre winter van 1963 werd op 18 januari de twaalfde Elfstedentocht gehouden. Het was een bijzonder koude dag. Het vroor bij de
start 18° Celsius. Reinier Paping reed in deze tocht weg uit een kopgroep
om na tien uur en 59 minuten als eerste te finishen. Met zijn overwinning
verdiende Paping twee jaarkaarten voor de ijsbaan in Deventer en een
zilveren sigarettendoos. Een onbekende had hem na zijn overwinning nog
een tientje gegeven. Volgend op zijn prestatie werkte Paping mee aan
een reclamecampagne voor een ontbijtproduct (Brinta), waar hij ook nog
eens 500 gulden, een aansteker en een föhn mee verdiende. Op 2 januari
van dit jaar (2013) verscheen een speciale postzegel met de beeltenis
van Reinier Paping om de 50e verjaardag van de Elfstedentocht van 1963
te gedenken.
• 2007 De warmste maand met een gemiddelde temperatuur van 7,1°C.
• 2013 Dat moeten we nog afwachten natuurlijk maar de eerste week liegt
er niet om met temperaturen van rond de 10°C.
Sombere maand met mooie silhouetten
Over het algemeen is januari een sombere maand met moeilijk te voorspellen temperatuurverschillen. Maar hoe de temperatuur ook uit mag vallen
bomen beginnen toch al met het zwellen van knoppen zodat ze in het voorjaar open kunnen springen om nieuw blad en vruchten voort te brengen.
Wat mooi is aan de winter zijn de mooie silhouetten van de bladerloze
bomen waardoor je veel van onze vogels kunt zien. Soms ook alleen maar
als silhouet vast te leggen zoals te zien is op de foto van een van de overwinterende buizerds langs de stuwweg.

Galnoten
Ook de moeite waard is het om eens in
het bos op zoek te gaan naar galnoten die
je kunt vinden onder of aan eikenbomen.
De ouderen onder ons kennen vast nog
de flesjes inkt met het opschrift “echte galnoteninkt”. Deze inkt werd echter gemaakt
van de verse galnoten die in het voorjaar
aan de eikenbomen hangen. Galnoten
ontstaan doordat een galwespje een eitje legt vlak naast een nog niet uitgelopen
knop. De stoffen die daarbij vrij komen
zorgen er voor dat er een beschermend
omhulsel om het eitje gemaakt wordt. Het
eitje wordt een larve dat voedsel krijgt van
de plant. De larve wordt een pop. In het
najaar komt er een wespje uit de pop. Dit
wespje moet zich een weg naar buiten banen. Dat is een heel karwei want de galnoten zijn keihard.

Weerspreuken
Om af te sluiten een paar weerspreuken:
• Als in januari de muggen zwermen, dan
moogt ge in Meert (maart) uw oren
wermen (warmen)
• Januari zonder regen, is de boerenstand
een zegen
• Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de
boer veel granen dorst
Wij wensen jullie natuurlijk veel mooie dagen toe in 2013.
Groetjes,
Martha en Paul
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

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

Agenda 2012 en 2013
Donderdag 31 januari 2013
14.00 - 16.30 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zaterdag 9 februari Dinsdag 12 februari 2013
Carnaval met C.V. De Wortelpin en
S.J.C. De Wortelpin

Abonnement Hèjs Nèjs aanvragen: bij voorkeur per email: henk.kerkhoff@heijen.
info Eventueel per telefoon
0485-513506. Kosten per jaar:
€ 25,- exclusief verzendkosten;
inclusief verzending in Nederland € 50,-

Vrijdag 15 februari
20.00 uur D’n Toomp
Try-out concert van de Slagwerkgroep
van EMM voor het NK

Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of
openbaar gemaakt, op welke
wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de
redactie van Hèjs Nèjs.

Donderdag 21 februari
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief
Informatieavond over kleur en stijladvies

Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden
over
Heijen de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info

Zondag 24 februari
14.30 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen 1 – Toxandria 1
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voorkeur tot een week hiervoor.

Zaterdag 2 maart 2013
20.00 uur Zaal Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Wortelpinnejoeks
Donderdag 7 maart 2013
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zondag 3 maart 2013
14.30 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen 1 – Juliana Mill 1
Zondag 17 maart 2013
14.30 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen 1 – Estria 1

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt
op 28 februari 2013

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep
0485 - 512317
Spoed:
0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:
0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		
0900 - 8880
Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Bibliotheek op school 		
voor kinderen van 0 – 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		
0485 - 512053
Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
Water (WML)		
0800 - 0233040
Milieuklachten:			
Milieuklachentelefoon		
043 - 3617070
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

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

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

