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Het valt niet mee om alle teksten en foto’s op 36 bladzijden op te nemen. Wij
hebben nu twee keer voor 40 pagina’s moeten kiezen, omdat we alle bijdragen
belangrijk en interessant vonden, maar om onze penningmeester geen slapeloze
nachten te bezorgen gaan we terug naar 36 bladzijden. Dit kan betekenen, dat
we niet alles kunnen plaatsen of bijdragen moeten inkorten. Onze eigen teksten proberen we kort te houden,
maar ja... schrijven en foto’s maken zit in onze genen. Als we een sponsor vinden zijn er natuurlijk wel meer
mogelijkheden. Maar goed, voorlopig dus 36 pagina’s.
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Een greep uit de inhoud: bijdragen over de mannen achter de site ( www.heijen.info ) , een bedrijfsinterview met
onze vaste adverteerder Van Goethem, respect bij VV Heijen. Paul Rongen liet zich inspireren door het concours
waar de slagwerkgroep aan deelneemt. En uiteraard is er nog veel meer. Wij wensen u zoals altijd weer veel
lees- en kijkplezier!
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Slagwerkopleiding
EMM Heijen

Mijn eerste auto’s

Sinds het schooljaar 2011-2012 is
Fanfare EMM gestart met een nieuwe slagwerkopleiding in eigen beheer. Zowel de individuele lessen als
de repetities van de jeugdslagwerkgroep worden gegeven door Guido
Pouwels.

Als je mensen spreekt over hun eerste auto, komt er al snel een geanimeerd gesprek op gang. Net als de eerste kus vergeet je kennelijk ook niet
je prille ervaringen op autogebied.

Momenteel zijn er 13 leerlingen in
opleiding die allen op donderdag les
krijgen.

Mijn eerste auto was een donkerblauwe VW Kever. Hij had al de nodige ervaring en een fikse opknapbeurt achter de rug voordat ik de trotse
nieuwe eigenaar werd. Die opknapbeurt, zo bleek later, was erg nodig
geweest om er weer een stabiel geheel van te maken. Voor het luttele bedrag van 400 gulden wisselde hij van eigenaar. Het kenteken bevatte de
letters DK, liefkozend noemde mijn lief hem Duitse Kneus en daar was
weinig tegen in te brengen: een kneus was ie (geweest) en zijn afkomst
was ook niet te verloochenen. Desondanks hebben we er de nodige kilometers mee afgelegd. Op een mooie voorjaarsdag kreeg het dashboard
een nieuw verflaagje: de blauwe kleur van het metaal werd donker zwart:
vanaf enige afstand leek het net leder.

Daarin zijn 2 vormen:
1. Individuele lessen van 20 minuten.
2. Duolessen van 30 minuten.

Column

Maar toen: een veel voorkomende kwaal bleef ook aan dit wonder op
wielen niet bespaard. Eén van de vier cilinderkoppen van de boxermotor
(ik geloof die links achter zit en wat minder koeling kreeg daar achter
in de motorruimte) was gaan lekken en van een vierpitter werd het een
driepitter. Nou is Joris Driepinter dan wel sterk maar een 1200 cc VW
Kever op drie pitten is dat niet. Mijn aangetrouwde neef wilde de VW wel
ruilen tegen een NSU 1000 TT in de kleuren oranje en zwart. Een stoer
karretje met de motorkap op een kiertje om de enorme motorwarmte af
te voeren. Helaas werd dit scheurijzer geen doorslaggevende successtory:
onderweg naar Nijmegen ging er iets mis met de aandrijving en resulteerde gas geven niet in vooruitgang, maar in een hardnekkig stilstaan.
Na een reparatie heeft ie nog wel even gereden, maar niet erg lang meer.
Maar de kilometers die hij reed waren zeer bijzonder. Tot zover!
Wilt u uw ervaringen met uw eerste auto delen? Stuur een tekstje en als
het kan met een foto naar de redactie: dorpsblad@heijen.info Met een
beetje geluk kunnen onze lezers dan genieten van uw prille wederwaardigheden op autogebied.
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Na ongeveer een jaar tot anderhalf
jaar les te hebben gehad zijn leerlingen toe aan het spelen in een groep.
Ze komen dan vaak al op jonge
leeftijd in de jeugdslagwerkgroep
terecht. Voor het eerst in de opleiding krijgen ze serieus te maken met
samenspel en met optredens. Dat is
voor veel leerlingen een grote uitdaging en een extra stimulans om
goed te oefenen.
De opleiding is goed van start gegaan en gaat nu steeds meer vorm
krijgen! De leerlingen leren ontzettend snel en hebben erg veel plezier
in Gemeenschapshuis D’n Toomp
op donderdag.

Verenigings- en ander nieuws

Vereniging voor senioren
Koersbalclub

Vereniging voor senioren
Jaarvergadering

Iedere donderdagmiddag is er een inloop SOOS voor
senioren in Gemeenschapshuis D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10 in Heijen.

Bij deze nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de
KBO jaarvergadering op maandag 11 maart 2013
in Gemeenschapshuis D’n Toomp.

Er is dan onder andere gelegenheid om te koersballen.
Graag zouden wij als bestuur deze Koersbalclub opnieuw opstarten. Wilt u deelnemen in deze club?
Geef u dan nu op! Telefoonnummer: 0485-513170
Donderdagmiddag: Spel - Gezelligheid - Plezier - Drankje
Aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur.

Aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur. Graag om
13.45 uur aanwezig te zijn. De entree is gratis. Ontvangst met koffie/thee en cake.

Op de donderdagmiddag is er ook de mogelijkheid een
groepje te formeren om te kaarten, rummikuppen of
sjoelen.

Na het formele gedeelte zal er door Marian Schijf
(Coach en Bewegingstherapeut) een uiteenzetting
gegeven worden over Valpreventie en Bewegen
voor senioren.
Graag ontmoeten wij u op deze voor de KBOleden belangrijke vergadermiddag.

Ga niet alleen thuiszitten! Wij zijn er voor u!
Iedere 55 plusser is welkom. Lid worden van de KBO
kost € 19,50 per persoon per jaar en je kunt meedoen
aan alle activiteiten van onze Seniorenvereniging.

Vriendelijke groet, het bestuur.
Karel,Theo, Cees, Jan, Annie, Riek, Carla.

Met vriendelijke groet,
Het KBO Bestuur.

Muziek voor Iedereen
Zaterdag 18 mei 2013

Werkgroep Promotie
Heijen
Nadat we tijdens de kerstperiode hebben mogen genieten van de prachtig verlichte kerstboom op het veld
aan de Hoofdstraat, staat er nu een heerlijke Nar, die
ons allemaal verzoekt om “veul schik te maken” met de
carnaval. De werkgroep Promotie bedankt Gerwin van
den Heuvel voor het schilderen van deze prachtige nar.

Dit jaar al weer voor de achtste keer het evenement “Muziek voor Iedereen”.
De locatie is dit jaar niet bij het Schuttershof maar
in de tent die aan de Hoofdstraat op het veld komt
te staan voor Heisa 2013.
De organisatie van Heisa heeft de tent voor deze
middag ter beschikking gesteld om hier Muziek
voor Iedereen te houden. Een gedeelte van de
opbrengst van de consumpties wordt geschonken
aan een goed doel.
Dit doel is de Loop voor Hoop die 8 en 9 Juni
wordt gehouden in Gennep ten behoeve van KWF
Kankerfonds.

Wordt vervolgd op blz 6
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Verenigings- en ander nieuws

Iedereen heeft in zijn familie vrienden of kennissenkring
wel iemand die deze verschrikkelijke ziekte heeft of die
aan deze verschrikkelijke ziekte gestorven is of je kent
wel iemand met deze ziekte die er voor vecht om weer
beter te worden.

Evenals andere jaren belooft het weer een gezellig
toernooi te worden, zorg dus dat je er ook bij bent!

Ik ga met mijn familie en vrienden meelopen met De
Loop voor Hoop en probeer geld bij elkaar te krijgen
voor deze actie. Ons team heeft de naam “Loop Jij Of
Loop Ik”.

Huldiging Jubilarissen &
afscheid “de Maasklanken”

Voor deze muzikale middag heb ik weer voor volop gezellige muziek gezorgd. De muzikanten die hieraan meedoen doen dit allemaal op vrijwillige basis. De middag
wordt verzorgd door Peer en Geer uit Oefelt , Die 3
uit Middelaar en de band Venzelf uit Venzelderheide. Dus
volop afwisseling! De middag begint om 14.00 uur en de
entree is 2 Euro.
Kaartjes kun je bestellen via Wilma.vanels@home.nl of
telefoon 06 22028049
De kaartjes worden persoonlijk thuis geleverd!
Jij komt toch ook?

LTC de Heikamp
Snellen Service Toernooi
Dit jaar wordt het Snellen Service Toernooi voor de 8e
keer georganiseerd door LTC de Heikamp.
Het Snellen toernooi staat bekend als een gezellig en
sportief toernooi met deelnemers uit verschillende dorpen en gemeenten.
Het toernooi vindt plaats van zaterdag 9 maart t/m zondag 17 maart. Het toernooi staat open voor personen
vanaf 17 jaar. Er wordt gespeeld in de categorieën HD,
DD, GD in de rubrieken 4 t/m 8.
Inschrijven kan via onze website www.ltcdeheikamp.nl of
via www.toernooi.nl. De inschrijving sluit op 28 februari
2012.
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Met sportieve groet,
Technische Commissie LTC de Heikamp

Aansluitend op de laatste ledenvergadering van de
Gemengde Zangvereniging “De Maasklanken” op
15 januari jl. vond de huldiging plaats van 3 jubilarissen: Ria Helmond en Jo Jaspers, die beiden 50 jaar
lid zijn geweest, en Thea Klein, die 40 jaar lid was.
Tijdens zijn toespraak bij de huldiging ging de voorzitter, Piet Franzmann, verder in op de inzet en kwaliteiten van de individuele koorleden. Ria Helmond,
die al die jaren hoogst zelden verzuimde. Jo, die
ook van de repetities iets gezelligs wist te maken
en Thea, die jarenlang in het bestuur heeft gezeten.
Zij hebben ieder op hun eigen wijze veel betekend
voor het koor en stonden altijd klaar om een helpende hand te bieden.
Als blijk van waardering ontvingen zij namens de
Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen (KBZON) de bijbehorende oorkonde en
namens de eigen afdeling een fraai boeket bloemen.
De Gemengde Zangvereniging “De Maasklanken”
is per 31 december 2012 opgeheven. Dit was dan
ook de laatste huldiging van jubilarissen.
Tijdens een afsluitende bijeenkomst op 29 januari
jl. hebben de leden definitief afscheid genomen van
hun koor, dat hen zo dierbaar was geworden.

Verenigings- en ander nieuws

BVM lessen
van start in Heijen

Dorpsfeest
Heisa 2013

Donderdag 10 januari 2013 was het dan zover: de eerste
BVM les van Kay, Sela, Claudia en Livia, onder leiding van
Hanny van Rens. Fanatiek gingen de leerlingen van start
en werden de eerste noten op blokfluit geleerd. In de
volgende lessen zullen zij zich op een speelse manier verder ontwikkelen op blokfluit en kennis maken met andere instrumenten.Tevens leggen ze hierbij hun muzikale
basis wat weer van belang is voor een vervolgopleiding
op blaas- of slagwerkinstrument.

Ook dit jaar organiseert de werkgroep “Heisa” weer
een prachtig dorpsfeest. Het gaat plaatsvinden in het
Pinksterweekend, namelijk op 17, 18 en 19 mei.

De lessen Basis Vorming Muziek vallen onder de muzikale
opleiding van Fanfare EMM uit Heijen. De samenwerking
met Kunstencentrum Meander werd door bezuinigingsmaatregelen zo onzeker, waardoor zij besloten hebben
de opleiding van leerlingen op blaas- en slagwerkinstrument in eigen beheer te nemen. De BVM-lessen vallen
hier ook onder.
Als nieuwe muziekopleiding timmert EMM hard aan de
weg. Echter verkeren zij nog in de fase van opstarten. Wij
streven naar een goede leskwaliteit maar lage kosten voor
onze leerlingen. Daarom zouden wij blij zijn met blokfluiten die u niet meer gebruikt. Mogelijk ligt er bij u nog een
blokfluit in een la, wij zouden er heel blij mee zijn!
Help EMM bij het opstarten van hun muziekopleiding en
doneer uw oude blokfluit!
Adres:
Gerrit Stoffele,
Heesweg 27 Heijen.

Het programma gaat er als volgt uitzien:
Vrijdagavond: Jeugd (cola)disco voor de jeugd van
12 tot 16 jaar
Zaterdagavond: Feestband “Wir Sind Spitze”.
voorverkoopadressen worden later bekendgemaakt.
Zondag: gehele dag HEISA Dorpsfeest met onder
andere onze nu al beroemde Dorpsbrunch, frühshoppen met medewerking van Die Original Maastaler, een talentenjacht en als afsluiter live muziek.
Natuurlijk worden ook de kleine Heijenaren niet
vergeten, voor klein en groot is namelijk op het buitenterrein van alles te beleven en te doen.
Door het overweldigende succes van vorig jaar zijn
we echter genoodzaakt de kaartverkoop voor de
brunch niet meer huis aan huis te doen, maar hebben we gekozen voor een voorverkoop van de
kaartjes. Deze voorverkoop zal zijn op zaterdag 6
april in het café van Schuttershof van 11.00 tot 14.00
uur. De prijs is € 7,50 voor volwassenen en € 3,50
voor kinderen vanaf 4 jaar. Maximaal 8 kaarten per
persoon.
Zorg dat je op tijd bent, want OP = OP
Verdere informatie volgt nog in een later stadium.

Slagwerkgroep EMM
eerste plaats op NK!
Net voor het ter perse gaan van deze editie van het Hèjs
Nèjs vernamen wij dat de slagwerkgroep van fanfare EMM
de eerste prijs in de 3e klasse hebben gehaald tijdens het
Nederlands Kampioenschap in Meijel op 16 februari.
Van harte gefeliciteerd!
(zie voor foto’s van het NK www.fanfare-emm.nl)
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Spelen met taal

Tuinactie
Sint Dionysiusgilde
Het Sint Dionysiusgilde gaat er weer voor
zorgen dat uw tuin het komend jaar er
kleurrijk of groen bij komt te liggen. Daarom houdt het gilde ook dit jaar haar tuinactie waarbij u kwalitatief hoogwaardige
tuinproducten kunt bestellen.
Het assortiment bestaat uit potgrond,
kunstmest, kalkkorrel, tuinturf en bemeste
tuinaarde. In de week van 25 februari t/m
2 maart komen gildebroeders en –zusters
huis-aan-huis de bestelformulier bij u ophalen.
Hebt u geen bestelformulier ontvangen,
dan kunt u dat eenvoudig downloaden van
de website www.dionysiusheijen.nl onder
de rubriek Nieuws. Bent u onverhoopt niet
thuis wanneer de gildebroeders en –zusters
het bestelformulier bij u komen ophalen?
Lever dan het bestelformulier met contante betaling in bij Ferry en Jacqueline Gerrits,
Hermelijnstraat 14, tel. 0485-515429. Doe
dat voor maandag 4 maart, want dan kan
uw bestelling nog meegenomen worden.
Als extra service komen de gildebroeders
en –zusters op zaterdag 9 maart tussen
10.00 en 15.00 uur de bestellingen bij u
aan huis afleveren. U hoeft er zelf dus niet
op uit en u krijgt gegarandeerd kwalitatief
hoogwaardige tuinproducten. Garantie
voor een prachtige tuin!

Instrumentale

doordenkertjes
Paul Rongen

•Wordt iemand niet tot het fanfarekorps van Heijen
toegelaten zolang hij of zij van toeten noch blazen
weet?
•Toen de Heijense slagwerker het repertoire niet
aanstond, is hij met stille trom vertrokken.
•De enige die eerlijk is bij het wijsmaken, is de componist.
•Menige bespeler van een blaasinstrument kan
naar de profstatus fluiten.
•Het concert van de fanfare is wegens ziekte van de
dirigent afgeblazen.
•Tijdens het aaneengesloten optreden van de fanfare konden de muzikanten nauwelijks uitblazen.
•Een fanfare zonder hoornisten is als een kapel
zonder dak.
•De dirigent raakte ontstemd bij het horen van onzuivere tonen.
•De Heijense slagwerkgroep raakt, gezien hun prestaties, niet gauw van slag.
•Blijven Heijenaren, ondanks de harde muziek
links en rechts, behoefte houden aan een versterkertje op z’n tijd?

De opbrengst van de tuinactie wordt besteed aan het onderhoud en vernieuwing
van de kostbare gildekostuums. Bestuur en
leden van het Sint Dionysiusgilde danken
bij voorbaat alle inwoners van Heijen voor
hun financiële steun.
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Wandeltocht, Stichting Vrienden van
Norbertus
Voor de tweede keer organiseert De Stichting Vrienden van Norbertus
ten behoeve van de rolstoelbus op 30 maart 2013 (zaterdag voor Pasen)
een wandeltocht met verschillende afstanden, namelijk 5, 10, 15, 20, 25
en 40 kilometer.
Aan de laatste 2 afstanden kunnen ook fietsers deelnemen.
De wandeltochten voeren door de prachtige omgeving van Gennep en
het omringende Maasheggenlandschap tussen Oeffelt, Cuijk, Malden en
Gennep.
De Stichting wil deze wandeltochten graag een jaarlijks weerkerende gebeurtenis laten worden en hoopt daarom op een grote deelname. Aan
de deelnamekosten hoeft het niet te liggen.
Voor € 4.-- per persoon (€ 2.-- per kind) heeft u een prachtige wandeling
en de rolstoelbus een bijdrage. Bovendien kunt u de rolstoelbus verder
ondersteunen door bij de ingerichte rustplaatsen uw consumpties te kopen. Zoals onder andere in Cuijk bij het verzorgingshuis St. Maartenshof,
op het schoolplein in Ottersum en bij de minicamping aan de Bloemenstraat in Milsbeek.
Het vertrek- en aankomstpunt van de wandeltocht is Zorgcentrum Nor
Norbertushof te Gennep.
Er zijn verschillende afstanden te lopen. De starttijden voor de afstanden
zijn: 40 kilometer
tussen 7.00 uur en 9.00 uur, 25 kilometer tussen 7.00 uur en 11.00 uur,
15 en 20 kilometer
tussen 8.00 uur – 12.00 uur en voor de 5 en 10 kilometer tussen 9.00
uur en 14.00 uur.
U krijgt een routebeschrijving met daarop ook verdere informatie onder
andere over de ingerichte rustplaatsen.
Wij willen de wandeltocht van 5 kilometer nog even extra onder de
aandacht brengen. Wilt u met uw gezin een leuke, niet te lange wandeling maken dat is dit een ideale afstand. Bovendien is deze afstand ook
rolstoeltoegankelijk. En zoals al geschreven door uw deelname steunt u
de rolstoelbus.
De Stichting Vrienden van Norbertus hoopt dat veel bewoners uit Gennep en wijde omgeving aan een van deze prachtige wandeltochten gaan
deelnemen.

Recept van de maand
Pittige Pasta met cherrytomaatjes en tonijn voor 4 personen.
Benodigdheden:
2 bakjes cherrytomaatjes
1 of 2 kleine gedroogde rode pepertjes
Olijfolie
3 teentjes knoflook
Peper
Zout
200 gram verse tonijn (variatietip Zalm)
Verse lintpasta (te koop bij supermarkt)
Breng een ruime hoeveelheid olie op temperatuur en laat daarin
de knoflook in stukjes sudderen, samen met de kleine gedroogde
pepertjes. Laat dit enkele minuten doorsudderen zodat de smaak
goed doortrekt. Snij ondertussen de cherrytomaatjes half door en
voeg deze toe aan de olie.
Op smaak brengen met peper en zout. Laat dit sudderen tot de
tomaten rood gaan uitlopen en er een lekkere rode saus ontstaat.
Kook ondertussen de verse pasta. Snij de tonijn in fijne stukjes en
roer deze door de rode saus, deze zijn snel gaar! Als laatste voeg de
saus in zijn geheel aan de pasta toe.
Eenvoudig en echt Italiaans genieten!
Serveren met een lekkere groene salade
Oproep aan de lezers en lezeressen van Hèjs Nèjs: stuur ons uw
favoriete recept en wellicht plaatsen wij het in één van de volgende uitgaven!

Wilt u nog meer informatie? U kunt dan bellen met 0485-517420 of
0485-518510. U kunt ook e-mailen: suus@knevel.biz of C.Kersten@online.nl. Zie voor informatie ook: www.zorgcentrapantein.nl
Info rolstoelbus
Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat het lukte om via sponsoren,
acties en bijdragen uit fondsen geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf
van een rolstoelbus, bedoeld voor het vervoer van bewoners, vaak minder valide en al behoorlijk op leeftijd, van het zorgcentrum Norbertushof
in Gennep. De bus wordt gebruikt voor allerlei uitstapjes en leuke groepsactiviteiten, bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, een rondrit door
de omgeving enzovoort. Deze activiteiten worden door Norbertushof
georganiseerd met gebruikmaking van de bus. De bewoners die met de
bus meegaan, betalen een kleine bijdrage hiervoor.
Een deel van de benodigde gelden komt van sponsoren en schenkingen
en wij ontvangen van de gemeente een gedeeltelijke vergoeding van de
gereden kilometers. Hiermee worden niet alle kosten gedekt en is er
jaarlijks nog een flink bedrag nodig voor het onderhoud en reservering.
Om de resterende gelden bij elkaar te brengen hebben wij onder andere
een aantal jaarlijkse acties zoals het verkoop van loten tijdens de Braderie
in Gennep, het organiseren van een kienmiddag in september/oktober en
hopelijk blijkt ook de wandeltocht een weerkerende activiteit te kunnen
worden, die geld oplevert voor de rolstoelbus.

Welkom in Heijen!
Welkom in Heijen
Geboren in de Berke
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Interview

Voetbalvereniging Heijen:
zonder respect
geen voetbal...
Een bijzonder initiatief deze keer. We kregen het verzoek van
Voetbalvereniging Heijen om langs te komen voor een interview. De
tweede competitiehelft stond op het punt te beginnen. Tevens zijn dit de
eerste wedstrijden na het incident met de grensrechter uit Almere.
Hij moest zijn optreden met de dood bekopen nadat hij door agressieve personen
in elkaar was geslagen. Een schokgolf van
verontwaardiging spoelde over Nederland.
De wedstrijden in de amateurcompetitie werden de week erna afgelast en het
betaalde voetbal hield indrukwekkende
stilteminuten en speelde met een rouwband. Veel amateurclubs hielden hun kantine open zodat leden bij elkaar konden
komen om het begrip “respect” met elkaar
te bespreken. VV Heijen wilde het breder
trekken. Voorzitter Harrie Ronnes: “je kunt
wel een bijeenkomst houden met leden in
de kantine, maar we willen juist naar buiten brengen dat dit onderwerp ons bezig
houdt.” Het werd een bijzonder gesprek
aan de bestuurstafel van VV Heijen.

binnen de gestelde normen.” Harrie Janssen is het er
ermee eens en vult aan: “beslissingen van anderen accepteren, zeker als ze goed gemotiveerd zijn. Dat is
niet alleen in het normale leven zo, maar geldt zeker
voor voetbal.” Trainer John Janssen motiveert het als
volgt: “je moet zo goed mogelijk proberen binnen de
spelregels te winnen en bij verlies ook toe kunnen geven dat de tegenstander gewoon beter was.” Hij haalt
als voorbeeld een situatie in Uden aan, waar spelers
en toeschouwers van FC Uden op het laatst nog door
het lint gingen na een mooie actie van een speler van
Heijen. FC Uden had al een veilige voorsprong maar
toonde toen totaal geen respect voor haar tegenstander.

Aan het gesprek namen vier leden van VV
Heijen deel. Harrie Ronnes (71) voorzitter, Nick de Valk (27) aanvoerder van het
eerste elftal, John Janssen (45), trainer en
Harrie Janssen (64) voormalig scheidsrechter, nu rapporteur van de KNVB.

Nick: “iedereen heeft eigen normen en waarden. Respect is accepteren dat iemand is zoals hij is. De scheidsrechter krijgt vaak het minste respect. Vaak wordt het
verward met emotie.Tussen respect en emotie zit vaak
maar een klein verschil. Het gaat om de balans.”
John: “het lijkt wel of de normen en waarden steeds
meer worden verlegd. Het mag allemaal, zo lijkt het.
Bepaalde scheldwoorden en het roepen van sommige
ziektes kan niet!” Hij wijst vervolgens nog op de situatie bij een wedstrijd in het betaalde voetbal van FC
Den Bosch waarbij een donkere speler van de tegenstander AZ constant achtervolgd werd met oerwoud-

Vraag: heren, wat betekent het woord
respect voor jullie persoonlijk én in relatie tot het voetbal?
Voorzitter Ronnes weet het antwoord
meteen: “iedereen in zijn waarde laten
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“Tussen respect en
emotie zit vaak maar
een klein verschil. Het
gaat om de balans.”

v.l.n.r.: Harrie Janssen, Harrie Ronnes, John Janssen en Nick de Valk
geluiden. Harrie Janssen heeft het idee dat veel toeschouwers strak
staan van de dope en de drank als ze naar een voetbalwedstrijd gaan.
Je kunt dan nauwelijks van fans spreken, ze maken een wedstrijd helemaal kapot.
Hebben jullie een procedure als jullie een bezoekende club ontvangen en hoe gaan teams met elkaar om?
Dat blijkt zo te zijn. Zowel scheidsrechter als bestuursleden worden
door het bestuur van VV Heijen vriendelijk ontvangen in de bestuurskamer. Daar wordt meestal niet veel over de wedstrijd gezegd, het is
meer een sociaal gebeuren. Spelers en scheidsrechter geven elkaar
vóór de wedstrijd begint een hand, ook de jeugdspelers. Dat is belangrijk. Na afloop van de wedstrijd gaat de voorzitter het veld op en
haalt de scheidsrechter op. Er is meestal weinig discussie, al kan er altijd wel iets gezegd worden over een beslissing. Maar ook “de scheids”
is een mens, zo zeggen ze, iedereen maakt fouten!
Brengen jullie de jeugd ook al iets bij over respect?
Nick: “bij de jongste jeugd staat het plezier in het voetballen centraal.
Maar als er een overtreding wordt gemaakt moet de dader een hand
gaan geven en sorry zeggen.”
John: “opvoeding geschiedt doordat volwassenen het goede voor
voorbeeld geven. Thuis, op school en op het voetbalveld. Bij een andere
club, waar ik trainingen heb gegeven, kwam het vaak voor dat ouders
hun kinderen min of meer bij ons “dropten”en dachten de dat opvoeding door ons werd overgenomen. Zo werkt het niet.” Harrie Janssen
beaamt dit.

“Opvoeding geschiedt
doordat volwassenen het
goede voorbeeld geven.
Thuis, op school en op het
voetbalveld.”
Een vereniging is geen vervangende opvang voor de jeugd, zeker als
je meer culturen binnen je club hebt. Maar ouders kunnen ook op

een andere manier een negatieve rol
spelen. Ze maken het geregeld mee dat
ouders hun kinderen bovenmatig pushen en het kind de huid vol schelden
als het niet goed gepresteerd heeft in
hun ogen. Naarmate de kinderen ouder worden komen de ouders minder
nadrukkelijk in beeld, maar dan kan er al
iets voorgoed zijn verpest.
Als toeschouwers te ver gaan, wat
doen jullie dan?
Harrie Ronnes: “in principe gaan we
op deze toeschouwers af, maar als ze
met twintig, dertig man zijn en agressief
gedrag vertonen, dan kan het zo maar
gebeuren dat er een zekere angst ontstaat, niet alleen bij het bestuur maar
ook bij de overige toeschouwers. Dat
is heel onplezierig. Gelukkig maken we
dat in Heijen niet vaak mee.” Nick heeft
zelfs een keer de ervaring gehad bij een
jeugdwedstrijd, dat ouders gingen slaan.
Ze gingen verhaal halen nadat een speler van de tegenpartij “iets” geroepen
had.
Kunnen jullie incidenten herinneren
die met het oog op het thema respect
echt niet door de beugel konden?
Trainer Janssen: “ik herinner me een
wedstrijd met het B-elftal (16-jarigen)
waarbij een van de spelers van de tegenpartij een grove overtreding maakte.
Wordt vervolgd op blz 15
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Hij kreeg een 5 minuten straf van de scheidsrechter. De trainer was
het hier niet mee eens en vond het toen nodig zijn hele elftal van het
veld af te halen.
Op 16-jarigen maakt dat een stoere indruk, maar het was natuurlijk
een hele verkeerde, emotionele beslissing van die trainer.”
Harrie Janssen vertelt over zijn tijd als scheidsrechter: “ik had eens
een speler in het veld die de hele tijd liep te sarren en te zuigen. Toen
ik hem waarschuwde, antwoordde hij: je mag hopen dat ik je deze
week niet op de snijtafel krijg, want dat overleef je niet..” Een chirurg
dus. Harrie stond paf. Overigens kwam deze man na afloop wel zijn
excuses aanbieden.
Wat zijn jullie verwachtingen, gaat er wat veranderen?
John: “zolang de straffen in Nederland voor dit gedrag zo laag blijven, verwacht ik weinig verbetering. Ook massale vechtpartijen tussen
spelers onderling en mensen die zich daarmee bemoeien, moeten
flink bestraft worden. In het betaalde voetbal komen soms mensen
van de tribune af en rennen het veld op. Moet niet kunnen. De enige
sanctie die daarop zou moeten staan is levenslange schorsing. En dat
gebeurt niet.”
Wat is het grootste probleem in de voetbalsport?
Harrie Janssen en John menen dat de emoties te veel regeren en er
is volgens Harrie Ronnes te weinig ontzag voor de scheidsrechter
en voor de tegenpartij. Op onze vraag of het voor de rust op het
veld niet beter zou zijn als de buitenspelregel in het amateurvoetbal
afgeschaft zou worden is de mening van de heren unaniem: nee, het
hoort erbij. De ene keer werkt het in je nadeel en de volgende keer
in je voordeel.
Voetbal is een contactsport en veel mensen komen gestrest van het
werk en/of de thuissituatie het veld op. Dan gaan ze helemaal los. Niet
dat dit goed te praten is, het is nu eenmaal de werkelijkheid.
Harrie Janssen: “scheidsrechters hebben soms grote moeite om met
weerstand om te gaan. Ze handelen soms verkrampt omdat ze weten
dat ze beoordeeld worden. Tegenwoordig ligt er bij de opleiding tot
scheidsrechter een extra accent op dit probleem. Ze worden erop
getraind mentaal weerbaarder te zijn. En dat is niet overbodig.”
Hoe zullen de komende wedstrijden verlopen?
Nick: “het is voor iedereen verschillend hoe ze het zullen oppakken.
Wellicht dat nu dit onderwerp actueel is, maar ik vrees dat het later
in de competitie toch weer vervaagt. John: “Het is een maatschappelijk probleem, waarbij het erop lijkt dat de zondagse wedstrijd voor
spelers of voor toeschouwers de uitlaatklep is. Je snapt werkelijk niet

welke rol mensen met een bepaalde
hoge maatschappelijke functie in het
weekend vertolken. Ze zijn soms onherkenbaar.”
De conclusies? Kort samengevat
kwamen de volgende aanbevelingen
langs in dit gesprek:
- Spelers: voetbal is een contactsport,
iedereen maakt wel eens een overtreding. Ga naar je tegenstander toe,
wees sportief, geef hem een hand
en zeg sorry. Hoe moeilijk is dat. En
spreek gerust je teamgenoot aan als
hij in jouw ogen te ver gaat.
- Toeschouwers: drink met mate, ga
vierkant achter je club staan, maar
toon ook respect voor de tegenstander. Applaudisseer ook eens als
zij een mooie actie op het veld laten
zien.
- Ouders: voed je kinderen thuis goed
op, leer ze omgaan met winnen maar
ook met verliezen en als ze talent
hebben komt dat er vanzelf wel uit.
- Scheidsrechters, laat je niet gek maken, jij bent de baas op het veld en
ieder mens maakt fouten, jij dus ook.
- Trainers: breng je spelers sportief gedrag bij en geef zelf het goede voorbeeld.
- En voor iedereen geldt: emotie en
respect zijn gevoelens, zoek een goede balans.

Ga naar je tegenstander toe, wees
sportief, geef hem
een hand en zeg
sorry. Hoe moeilijk
is dat?
De redactie wenst de leiding van VV
Heijen veel wijsheid en de spelers nog
vele sportieve en respectvolle wedstrijden toe, dan is voetbal een feest…
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De beslissende keuze.
Wat onze verhouding tot God betreft, is er geen middenweg. Het
antwoord is een nadrukkelijk ja ofwel een uitdrukkelijk nee. Voor Pilatus kwam de beslissing toen hij aan Jezus vroeg: “Bent u de koning
der Joden?”

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

maart

2013

• Zaterdag 02 maart
geen dienst
• Zondag 03 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gregoriaans Koor
• Zaterdag 09 maart 19.00 uur
Eucharistieviering; voorstellen
communicantjes
• Zondag 10 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
• Zaterdag 16 maart
geen dienst
• Zondag 17 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
• Zaterdag 23 maart 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
• Zondag 24 maart 09.30 uur
Palmzondag, gezins-eucharistieviering met het schoolkoor, optocht
met gilde en fanfare EMM vooraf
• Donderdag 28 maart 19.00 uur
Witte donderdag, Eucharistieviering
met het Gregoriaans Koor
• Vrijdag 29 maart 19.00 uur
Goede Vrijdag, Gebedsdienst met
volkszang
• Zaterdag 30 maart 20.00 uur
Paaszaterdag, Eucharistieviering
met het Gezinskoor
• Zondag 31 maart 9.30 uur
Pasen, Eucharistieviering met het
Gregoriaans Koor
• Maandag 01 april 9.30 uur
2e Paasdag, Gebedsdienst met
volkszang
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Voor Pilatus was een ding duidelijk: Jezus was onschuldig. Toen hij de
morele en geestelijke status van Jezus besefte, wist Pilatus dat hij maar
een ding kon doen: hem vrijspreken. Tenminste als dat mogelijk was
zonder ongemakken en persoonlijke ongewenste gevolgen voor hemzelf. Hij was ervan overtuigd dat Jezus volkomen onschuldig was, dat
deze veel betekende voor mensen en dat er geen tegenspraak bestond tussen Jezus’ daden en zijn innerlijke gesteltenis. Pilatus raakte
volkomen van zijn stuk. Hij probeerde zijn geest schoon te wassen
door zijn handen te wassen. Tenslotte deed hij afstand van zijn recht
om dat wat hij als juist en rechtvaardig besefte, te verdedigen.
Wilt u wel of niet een christen zijn? Tot op zekere hoogte is dit geen
goede vraag, tenminste als ermee bedoeld wordt zoiets als: Wil ik
bedriegen? Wil ik liegen? Wil ik al dan niet mijn gezin verraden? Wil ik
wel of niet eerlijk zijn? Dit zijn allemaal vragen die wel zeer belangrijk
zijn maar waar het toch niet om draait.
God is zó belangrijk, het gaat immers over leven of dood in geestelijk
opzicht, dat wij tot een duidelijke beslissing moeten komen. Toen de
rijke jongeman bij Jezus kwam, dacht hij er niet aan radicale veranderingen tot stand te brengen. Toen een Joodse leraar naar Jezus ging, gaf
hij te kennen dat hij Jezus als een groot leraar wilde aanvaarden. Ook
hij dacht niet na over een radicale verandering. Daar hield hij helemaal
geen rekening mee.
Weinig dingen in het christelijk leven zijn bedrieglijker dan het op twee
gedachten hinken. In de Bijbel lezen we: “Iemands huisgenoten zullen
zijn vijanden zijn.” Het gaat hier niet over christelijke gezinnen maar
over de onvermijdelijke keuze waarvoor ieder mens wordt geplaatst.
Voor een aantal mensen is het niet zo heel moeilijk om voor het minder goede te kiezen, als de massa dat wenst, als ‘men’ ook die keuze
maakt. Het is niet altijd even gemakkelijk om te leven volgens Bijbelse
idealen. In de eerste eeuw bracht het evangelie onrust in de toenmalige wereld. Dat doet het nog steeds. We worden geplaatst voor één
belangrijke, beslissende vraag: Wil ik wel of wil ik niet dat God mijn
leven leidt?
Pastoor H. Reijnen

Heisa

Voorstellingsmis communicanten 2013
Tijdens de voorstellingsmis op zaterdag 9 maart 2013 om 19.00 uur zullen de volgende communicanten zich voorstellen aan de parochie:
Rubin Vinck	Anika Coenders			
Renske Willems
Sophie Kepser			
Kay Josephs
Simon Hol			
Claudia de Rijck
Lucia Spanjers			
Diede van Dijck
Pleun Coenen			
Sem Steegs
Sela Arts

Lynn Schoofs
Livia van de Berg
Mirre Peters
Senna Grens
Svenno Peters

Deze kinderen doen hun Eerste Communie op zondag 14 april om 11.00 uur.

Vrijwilligersavond 23 maart 2013
Het kerkbestuur biedt alle vrijwilligers van de parochie in 2013 weer een gezellige avond aan omdat wij alle
vrijwilligers zeer erkentelijk zijn voor het vele werk dat zij ieder jaar weer verrichten in onze parochie. Wij
nodigen u uit in Schuttershof op zaterdag 23 maart 2013 na de dienst van 19.00 uur voor een gezellige avond
onder het genot van een hapje en een drankje. De diverse groepen zijn inmiddels al benaderd maar hebt u
zich nog niet opgegeven dan kunt u dat nog doen bij Wilma Vinck telefoon 513744 of per brief Acaciastraat 4.
Het liefst ontvangen wij de aanmeldingen per groep, maar let u er op dat u zich maar één keer aanmeldt, ook
al bent u vrijwilliger bij diverse groepen.
Graag tot ziens, het kerkbestuur

Vastenactie 2013
Bij deze Hèjs Nèjs zit ook weer het vastenzakje. Na carnaval start de vastenperiode en daarmee de Vastenactie.
Tot en met Pasen kunt u uw bijdrage deponeren in de vastenactiebus in de kerk of inleveren bij pastoor thuis.
De opbrengst van uw gaven wordt verdeeld over verschillende projecten: het vastenproject van het Bisdom
en het goede werk van Pater Gruyters en Jan Laarakker.
Wij hopen weer een gulle bijdrage van u te ontvangen. Hartelijk dank,
Het kerkbestuur.
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In memoriam:

In memoriam:

Kort na haar 86ste verjaardag is Mia gestorven. Tijdens haar leven
heeft zij getoond dat een mens in het leven moet proberen een
harmonische leefomgeving vorm te geven. Er zijn voor andere mensen; naast iemand gaan staan die zorgen heeft. Haar levensmotto
heeft zij als volgt neergeschreven op haar gedachteniskaartje:

Vandaag, 11 februari 2013 bereikte ons het
droevige bericht dat Jan Jacobs, een van onze
trouwe bezorgers van het Hèjs Nèjs, is overleden.

Mia aan de Meulen-Schonenberg

“Als je echt van iemand houdt en iemand alles toevertrouwt,
een die echt weet wie je bent en ook je zwakke plekken kent,
die je bijstaat en vergeeft.
Een die naast en in je leeft,
dan voel je pas wat leven is en dat liefde geven is”.

Jan Jacobs

Wij danken Jan voor zijn inzet voor ons
dorpsblad en wij wensen familie en vrienden
veel sterkte toe bij dit enorme verlies.
Redactie Hèjs Nèjs
Erica, Hans, Harrie, Henk, Jan, Marjo en Ricky.

Mia en haar al in 1991 overleden echtgenoot Jaap hadden veel contact met de naaste familie. Tijdens de uitvaartviering in onze parochiekerk heeft neef Henk daarover het een en ander uit de doeken
gedaan. Hartelijk, gastvrij en meelevend waren zij, zo blijkt uit zijn
woorden. De neven en nichten kwamen graag bij Mia en Jaap: daar
troffen zij “goed voer en een warme stal!”.
Zij woonden aanvankelijk aan de Hoefstraat maar zijn later naar de
Boxmeerseweg verhuisd, een fijne plek om te wonen. Zowel in als
om het huis hadden Mia en Jaap de zaken keurig verzorgd. Echter,
ook bij hen sloeg het noodlot toe. Na een steeds ernstiger wordende ziekte, waarbij Mia hem liefdevol verzorgde, overleed Jaap
in 1991; zij moest alleen verder. Maar zij zette zich schrap en ging
niet bij de pakken neerzitten. In deze moeilijke tijd was het contact
met haar familie zeer waardevol voor haar. Maar na verloop van
tijd gingen ook bij Mia de jaren tellen. De mobiliteit nam steeds
verder af en haar wereld werd steeds kleiner. Tenslotte bleek het
niet meer mogelijk zelfstandig te wonen en zij werd opgenomen
in een zorgcentrum/verpleeghuis. Maar haar wil om in haar eigen
huis te wonen was sterk; zij kwam terug naar Heijen. Daar kon zij
blijven wonen dankzij de zorg die velen in haar naaste omgeving aan
haar besteedden. Het spreekwoord:“wie goed doet, goed ontmoet”
bleek zo voor haar – die zoveel voor anderen had betekend – handen en voeten te hebben gekregen! Maar zij moest zich tenslotte
neerleggen bij de gang van zaken: zelfstandig wonen kon niet langer
meer en zij werd opnieuw opgenomen in een verzorgingshuis; daar
is zij overleden. Moge Mia nu rusten in de eeuwige rust van haar
Schepper; om die rust werd gebeden en gezongen tijdens de uitvaartviering: ”Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua,
luceat eis”.
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Bedrijfsinterview
Van Goethem

“Goed van van Goethem…” Dit is de slogan waar directeur / eigenaar
Marc Giepmans van Van Goethem Ramen en Deuren zich helemaal in
kan vinden. We kennen Marc Giepmans, al woont hij al jaren niet meer
in Heijen.
Hij is er echter 45 jaar geleden wel geboren en getogen. Vader en moeder wonen
nog steeds aan de Heikampseweg. Van
Goethem is al vanaf het begin een van
onze vaste adverteerders. Hoogste tijd
eens nader kennis te maken, of zo je wilt
de kennismaking te hernieuwen met Marc.
Marc, hoe ben je in dit vak gerold?
Marc: “ik ben na de lagere school naar
de LTS in Gennep gegaan en daar is
de interesse geboren. Ik deed vakantiewerk in een soor tgelijk bedrijf en
ik heb ook meer dan twintig jaar in
loondienst bij een tweetal bedrijven
in ramen en deuren gewerkt. Tijdens
een vakantie zei ik tegen Ingeborg,
mijn vrouw, ik wil niet langer voor een
werkgever werken, ik star t liever een
eigen bedrijf. Kor t daarna, in november
2009 kwam ik bij toeval in contact met
Rob van Goethem van het gelijknamige
bedrijf uit Ottersum. Hij voelde ervoor
om te stoppen en toen ik na een goed
gesprek met Rob van Goethem naar
huis reed wist ik het eigenlijk al: thuis
heb ik het er gelijk met Ingeborg over
gehad dat ik dit bedrijf wilde kopen en
voor tzetten. Het had mijn har t gestolen! Ingeborg was meteen enthousiast.
De onderhandelingen die volgden ver
verliepen goed en binnen een paar maanden was de zaak beklonken.
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Per 1 januari 2010 heb ik het bedrijf overgenomen.
Ik heb aan de overname niet zo veel ruchtbaarheid
gegeven en ook de naam is ongewijzigd gebleven.
Van Goethem stond al bekend als een goed bedrijf,
dan moet je de naam niet wijzigen. Het is prima zo.”

“Van Goethem stond
al bekend als een goed
bedrijf, dan moet je de
naam niet wijzigen.”
Hoe werd het nieuws ontvangen bij de medewer
medewerkers van Van Goethem?
Marc lachend: “heel goed! Ik nam een fijn team over,
er is niemand ontslagen. Ik heb een ploeg van twee
man die de werkzaamheden bij de klanten uitvoer t,
een par ttime secretaresse, een medewerker voor
de zaterdagen. Het team bestaat verder uit diverse
medewerkers die vanwege hun leeftijd niet meer
hoeven te werken maar die nog graag regelmatig
komen werken. Dat is wel erg leuk.”

“Je hoeft maar in de
showroom rond te kijken
en je wordt al hebberig.”
Je hoeft maar in de showroom rond te kijken en
je wordt al hebberig. Kunststof kozijnen en deuren, serres, terrasoverkappingen, carpor ts, rolluiken,
glas in lood ramen, zonweringen. Alles is mogelijk
en de keuze is enorm. De kwaliteit straalt er vanaf.
Waar Marc ook op inzet, is inbraakpreventie. Van
Goethem is hierin deskundig en gespecialiseerd,

Klanten die hierover advies willen hebben zijn aan het goede
adres. Marc ver telt vol passie wat op dit gebied de mogelijkheden
zijn die hij mensen kan aanreiken. Hij zegt: “er is zoveel mogelijk
op het gebied van beveiliging. Je kunt het inbrekers heel erg moeilijk maken!”
En heb je last van de crisis?
Marc meent dat het wat hem betreft meevalt. “Natuurlijk moet
je hard werken, maar toen ik de zaak overnam was de crisis al
ingezet. Het heeft mij er niet van weerhouden het bedrijf over te
nemen. Ik moet wel lange dagen maken, maar dat vind ik helemaal
niet erg. Mijn werk is mijn hobby. Mensen investeren in hun huis,
soms in etappes, maar er is werk genoeg!” Marc ver telt lachend
over een klant, een dame van 100 jaar, die haar hele huis van
nieuwe kunststof kozijnen wilde voorzien. Geen probleem!
Als altijd krijgen we als redactie ook hier een exclusieve rondleiding door het bedrijf. Wat meteen opvalt, is de orde en netheid van de showroom, het kantoor en de werkvloer. Het ziet
er allemaal even opgeruimd uit. Alle materialen staan keurig gerangschikt op de diverse stellingen. De vloer is brandschoon, de
machines blinken.

Heeft Marc behalve zijn werk nog
meer hobby’s?
Marc lacht: “in mijn spaarzame vrije
tijd doe ik graag wat “rundumhause”.
We wonen in Siebengewald, mijn
vrouw heeft als hobby twee paarden.
Ik vind de paarden leuk, geef ze te
eten en mest de stal uit als dat moet,
maar paardrijden kan ik niet. Verder
ga ik graag motorrijden en in de winter gaan we samen met vrienden lekker een paar weken skiën.
Dus….
Ben je toe aan nieuwe ramen of kozijnen of op zoek naar oplossingen
en verfraaiingen rondom of in je
huis, wandel dan eens binnen bij Van
Goethem Ramen en Deuren, Sint
Janstraat 14 in Ottersum. Telefoon
0485 512206. Of kijk op de website:
www.vangoethem.nu.

Ook de twee bussen waar van Goethem mee rondrijdt glanzen je
tegemoet. Dat geeft een prettig gevoel. Je voelt het gewoon: hier
wordt zorgvuldig gewerkt met veel har t voor de zaak.

“Hier wordt zorgvuldig gewerkt
met veel hart voor de zaak.”
Toekomstdromen?
Marc’s dromen zijn realistisch: hij wil 200% tevreden klanten,
maatwerk leveren. En attent zijn op kwaliteit. Dit vindt hij veel
belangrijker dan spectaculaire groei.

Marc Giepmans op zijn werkplek
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Napraten

met de Prinsen Carnaval 2013

Hallo wortelpinnen,
Van papa en mama moesten we met zijn allen in de kamer gaan zitten alles zat al dicht. En ze zeiden dat ze al
sinds de herfstvakantie een geheim hadden. Toen moesten we naar papa kijken en die had een hele grote poster
met papa in het prinsenpak erop dat vond ik erg leuk. s’ Avonds gingen wij ook nog naar het prinsenbal. Daar
hebben we op de tafel gedanst, het was erg gezellig. Die dag erna was er open huis bij ons. Dat was ook gezellig de grote mensen stonden in de tent bij ons op de oprit en de kids zaten binnen plezier te maken. Die week
erna was de receptie ook erg leuk, maar ik heb niet veel gezien van het feliciteren. Daarna gingen we eten bij
D’n Toomp, dat was erg lekker. Die week erna gingen we naar Nijmegen foto’s maken voor de Gelderlander met
heeeel veel andere prinsen, dat was ook leuk. Op 1 februari was de Bonte Avond in D’n Toomp, dat was ook
heel leuk. Daarna gingen we nog even bij Emma in de schuur feesten. De donderdag voor de vakantie was er
zittingsavond voor oude mensen, daar heb ik optredens van de dansgarde gekeken. Het kruumelbal was ook
erg leuk, en Tymo is kruumelprins geworden. De optocht in Gennep was ook erg leuk en wij reden achter papa
en mama aan. Daarna was de pleebeksjo en ik heb 2 keer meegedaan. Met P.I.G. en met Emma, Pleun, Lieke en
Rachel. Met P.I.G. hadden we de carnavalistieke prijs en met de andere had ik niks gewonnen. Daarna was de
optocht in Heijen, dat was ook erg leuk. Na de optocht in Heijen gingen we eerst naar Jan en daarna naar D’n
Toomp. En daarna eten bij de voetbalkantine. Ik ben ook naar de boerenbruiloft geweest maar daar vond ik niks
aan. Voor ik het vergeet op 8 februari zijn we foto’s gaan maken bij Bosten.
Liefs Janne van Dijck de dochter van Prins Marcel D’n Urste en Prinses Maria!
Napraten met de Prinsen Carnaval 2013
Donderdag 14 februari, daags na alle carnavalsactiviteiten hadden wij traditiegetrouw
een afspraak met de Prinsen Carnaval van
2013. Ze zitten dan nog helemaal in de
“flow” van de gebeurtenissen en dat praat
fijn na. Prins Marcel D’n Urste (44), Jeugdprins Tim (12) en Kruumelprins Tymo (5)
haalden samen herinneringen op. Dit was
hun verhaal: Tymo, breed lachend: “iedereen van groep 2 kon zich opgeven om
prins te worden. Alleen de meisjes niet!
Die mogen geen Kruumelprins worden.”
Hij heeft het ook heel goed geheim gehouden, alleen papa en mama, opa en oma
mochten het weten.Tegen een nichtje had
hij gezegd dat hij best Kruumelprins wilde
worden, maar hij had niet verklapt dat dit
ook zou gebeuren. Papa Oscar vond dat
heel knap van Tymo.
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Tymo, wat vond jij het leukste van het hele carnaval?
Tymo vond vooral het polonaise lopen in de zaal erg leuk.
En dan liep Jeugdprins Tim altijd achter hem. Tijdens de
optocht mochten ze samen op de Jeugdprinsenwagen. In
Gennep hadden ze muziek op de wagen, in Heijen helaas
niet want de installatie deed het niet.
Mocht jij ook snoepgoed strooien?
Tymo: nee, dat mocht ik niet, want dat is gevaarlijk! Na de
Pleebeksjo mocht Tymo de prijs uitreiken aan “de verklede bananen”, die gewonnen hadden. Op dinsdag was de
boerenbruiloft en toen werd er veel met water gegooid.
Was jij ook nat, Tymo?Tymo: “ik had maar één druppeltje
op mijn mantel, Tim en de rest van de Jeugdraad waren
helemaal nat! Daarna mochten we het krentenbrood in
onze mond proppen! Toen naar huis en toen mocht de
steek af.” Papa Oscar vertelde dat Tymo elke morgen
compleet met mantel om en steek op televisie zat te kijken! Na dit alles verteld te hebben werd het bedtijd voor
Tymo en praatten we verder met Tim en Marcel.

de Prinsen Carnaval 2013
Tim, hoe is het jou vergaan?
Sinds half november wist Tim al dat hij jeugdprins zou worden. Je moet
al wel lid zijn van de jeugdraad. Het uitkomen was spannend, aldus Tim.
Na het Jeugdprinsenbal kwam iedereen nog mee naar zijn huis om nog
tot in de kleine uurtjes door te feesten. Samen met Prins Marcel heeft hij
diverse festiviteiten bezocht. Zo gingen ze samen naar De Zonnepitjes
en de Heggerank. Tim had niet het idee dat de Zonnepitjes helemaal
snapten wat er gebeurde. Het bezoek aan de Basisschool, waar Tim nog
maar net af is, en de Bonte Avond vond hij wel heel leuk. Na de Bonte
Avond is weer de hele Jeugdraad met de dansmarietjes bij hem thuis op
bezoek geweest en op maandagochtend werd er bij Tim ontbeten. De
receptie is hem ook goed bevallen. Hij stond mooi centraal op het podium. Het leverde zelfs drie kratten snoep op, diverse bioscoopbonnen
en veel kaartjes. Hij mocht diverse onderscheidingen en prijzen uitreiken.
Ook de deelname aan de optochten in Heijen en Gennep vond hij geweldig. Al was het in Heijen wel erg koud op de wagen.Tim heeft van alle
gebeurtenissen enorm genoten.
Dan Prins Marcel D’n Urste, hoe ging het met jou?
Marcel is nog steeds overdonderd van alles wat hem de laatste maanden
is overkomen. Dochter Janne (9) heeft een mooi verslag gemaakt, dat
staat ook in dit artikel. Ook Marcel wist al dat hij prins zou worden sinds
oktober, maar de kinderen werden pas een paar uur vóór het prinsenbal
op de hoogte gebracht. Op de dag van het Prinsenbal was Marcel wel
wat zenuwachtig, maar toen het grote moment was aangebroken waren
alle zenuwen vergeten en brak het feest los. Een aaneenschakeling van
hoogtepunten volgde op dit prinsenbal. Het open huis, de prinsenreceptie die gezellig druk bezocht werd. Bezoek aan diverse prinsenrecepties,
de basisschool waar de drie eigen kinderen op zitten, de sleuteloverdracht
met daarna een geweldig feest in Café De Mouter. Het prinsentreffen
in Nijmegen, waar de foto voor de Gelderlander gemaakt werd, was
een hele happening. Het is onmogelijk alle hoogtepunten op te noemen!
Ook dochter Diede heeft genoten, ze mocht mee als papa’s eigen dansmarietje naar een receptie en een aantal ziekenbezoeken. Prins Marcel
bracht ook een ziekenbezoek aan zijn oudtante Mientje Broenen-Guelen.
Ze was al ziek en overleed een paar dagen later, op carnavalsmaandag.
Ook dat hoort bij het leven van een prins. Goede herinneringen bewaren Marcel en Maria ook aan de Zotte Zoaterdag, op een schaal van

0 tot 10 krijgt dit evenement van hen
een 12. Zo fantastisch vonden ze het.
Enigszins emotioneel was de afsluiting op
dinsdagavond. Het besef hoe speciaal het
allemaal was en dat het voorbij is. Marcel:
“prinsenpaar ben je niet alleen, je hebt
een team achter en naast je nodig. De
adjudanten Bart van de Corput en Harald Kroon stonden 24 uur per dag voor
ons klaar, ze deden het prima. Zo ook de
raad, de dansmarietjes Indy en Niki en
de hofkapel. Niet te vergeten de buurt,
die het huis zo mooi heeft versierd. De
vriendengroep had als leus: “we sjezen
deze carnaval de prins achterna” en dat
hebben ze gedaan. Zo’n vriendengroep
als PIG is helemaal geweldig. Eigenlijk hebben ze als één team samengewerkt en
dat moet ook want je wordt een paar
dagen echt geleefd. Ook mijn schoonouders Bep en Hay werden ingeschakeld, ze
vingen steeds de kinderen op en zorgden
voor schone witte blouses. Ook mijn vader (Jacques van Dijck) was er de hele
carnaval bij. Hartverwarmend waren de
vele kaartjes en andere reacties. Tijdens
de prinsenreceptie kregen we echt leuke
creatieve cadeaus. We staan er met verwondering bij stil wat iedereen er voor
over heeft gehad dat wij dit konden doen.
Daar zijn wij zo dankbaar voor! Carnaval
is verbroedering, en die hebben we echt
ervaren.”
Prins Tim en Prins Marcel zijn het roerend samen eens: het was helemaal fantastisch….
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Bootcamp
Make a Wish Evenement Bootcamp op zondag 27 januar
i werd
een zinvolle en actieve dag! Een grote groep kids
en ook stoere
papa’s en mama’s deden mee. In weer en wind lieten
nemers doorzettingsvermogen en gouden inzet zien alle deelgoede doel, namelijk een waardevolle herinnering in voor het
het leven
van een ernstig ziek kind en ondersteuning voor
ouders/gezin
bieden.
Terug bij Schuttershof was er een programma
zang van
Janneke Peeters, breakdance moves van Robbin,met
Lasse, Daan,
Jop en Bas. Daarna hebben alle kinderen gerapt op
Make a wish.
Workshops percussie door Janine Wiehager Djembe
Venlo, een taekwondo clinic door budoschool Genn Dans uit
ep en een
optreden van zangeres Chantal met gitarist Bert
maakten het
programma compleet.

Bibliotheek op School!
Op dinsdag 5 februari kwamen opa Johan en oma Maria Poels
naar Basisschool de Heggerank samen met hun kleinkinderen
Janne (3) en Noor (1). Ze werden er met open armen ontvangen
door de biebvrijwilligsters, want zo bleek, zij waren de eersten die
van buiten de school met hun kleinkinderen kwamen biepen. Dit
naar aanleiding van het bericht in het Hèjs Nèjs van januari, dat
de Heggerank een mooie collectie bibliotheekboekjes heeft voor
kinderen vanaf 0 jaar.
Natuurlijk moest er van deze gebeurtenis een foto worden gemaakt.
Bibliotheek op School is geopend op dinsdagmorgen van 8.30 uur
tot 10.00. Het lenen is gratis.

Voor Lynn Schoofs en Sander Wiehager was er een
mooi gas
gastenboek, waarin door velen was geschreven en
gekleurd.
Een dankwoord gaat uit naar Zoo Overloon, Restaurant
de
Loopplank Plasmolen, Health&Relaxing Massage,
basisschool de
Heggerank, Heska-Print Blerick, Jan de Valk van Schut
tershof, IJsbrandt Roovers van Kasteel Heijen, De Troefmarkt, Alber
t Heijn,
Hejes Hepke en Piet Manders, die zorgde voor
een
fotove
rslag
op www.heijen.info .
Door alle inzet en bijdragen is het beoogde doel gehaa
ld!
Nicole Plantius
Foto: Miranda Verheijen

Foto’s:
Piet Manders
www.heijen.info

Jantje Beton
Beste inwoners van Heijen,
In de week van 4 tot en met 9 maart komen wij bij u aan de deur
voor een collecte van Jantje Beton.
Van het gecollecteerde geld gaat ongeveer de helft naar “Stichting Jeugdraad Heijen”. Als SJR organiseren we soosavonden voor
onze leden in Gemeenschapshuis D’n Toomp.
De leden zijn jongeren van 12 tot 16 jaar die één keer per week
bij elkaar komen en dan tijdens een potje biljarten en muziek
draaien wat bijkletsen. Ook gaan we met de jeugd ongeveer 6
keer per seizoen sporten, bowlen, zwemmen of andere activiteiten buiten de deur doen. Kijk eens op de site www.sjr-heijen.nl om
te zien wat we zoal doen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage, in de volgende Hèjs Nèjs mel
melden we hoeveel we opgehaald hebben.
Bestuur SJR Heijen
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Interview

Extra aandacht
voor www.heijen.info
Onze Heijense website www.heijen.info mag zich al vanaf het begin verheugen op veel bezoekers van Heijense bodem en ver daarbuiten. De
drijvende krachten achter deze website zijn Piet Manders (47) en Jan
Helmond (66).

Ze willen ons graag nog eens attent
maken op de mogelijkheden voor ons
als inwoners en de wijzigingen die onlangs op de website doorgevoerd zijn.
Vandaar dat wij op een avond plaats
namen in de gezellige serre van Piet,
die het zenuwcentrum vormt van de
website.
Eerst maar eens een stukje geschiedenis.
Tijdens de eerste bijeenkomst van
vereniging Hèjje Mojjer in 2007 werd
de mogelijkheid geopperd van het
maken van een Heijense website. Jan
heeft deze klus toen op zich genomen.
De website ging in 2007 de lucht in en
was meteen een succes.
In eerste instantie was de website te
bereiken door een onmogelijk lange
sitenaam in te typen (http://members.
home.nl/jhelmond/moierheijen), daarna werd het www.heijen.tk.
September 2009 is Piet Manders erbij gekomen en is er een onderlinge
verdeling van de werkzaamheden
ontstaan. Piet Manders heeft samen
met Jan een geheel nieuwe website ontworpen. Het werd professioneel aangepakt en de sitenaam www.
heijen.info werd in gebruik genomen.
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www.heijen.nl was helaas al bezet, maar dit was
een goed alternatief. De heren zijn best content
met deze naam.
In de loop van de jaren werd de site steeds aangepast en verbeterd. Zo zorgt Piet voor het onderhoud van de site en Jan ondersteunt Piet daar
waar het inhoudelijk nodig is. Ieder jaar wordt de
website rond Nieuwjaar geheel vernieuwd en ze
zijn nu dus al aan de vijfde versie toe. Gemiddeld
wordt de website door 130 personen per dag bezocht. Op zondag wordt er het meeste gekeken.
Wat is de bedoeling van de website?
Kor t samengevat: de site bevat informatie over wat
er in en rond Heijen gebeur t, dit door onder andere nieuws, foto’s, video’s en een evenementenkalender te plaatsen. Verder wordt aan verenigingen en personen toegang gegeven tot de website,
ook voor degenen die geen eigen website hebben.
Men kan op eenvoudige wijze berichten, nieuws en
foto’s plaatsen van en over evenementen.
Bovendien staat er iets van de geschiedenis van
Heijen op. Voor het plaatsen van de geschiedenis
van Heijen heeft het duo dankbaar gebruik gemaakt van de CD ROM die fanfare EMM in 1998
heeft vervaardigd naar aanleiding van hun 90-jarig bestaan. Jan heeft het Heijense volkslied laten
inzingen door de Gemengde Zangvereniging de
Maasklanken. Ook de tekst van het lied staat erop.
Maar het belangrijkste vinden Jan en Piet toch de

de webmasters, links Jan, rechts Piet
informatie van en over Heijen. De foto’s zijn actueel en worden
goed bekeken. Je ziet een piek aan bezoekers als er een evenement is geweest. Piet maakt de foto’s en plaatst deze binnen
enkele uren op de site. De mensen weten dat en beginnen al
snel te kijken op de site. Denk aan de Sinterklaasintocht, het Heisafeest, de Carnavalsoptocht. Piet en Jan zouden heel graag zien
dat er nog veel meer foto’s en video’s zouden worden geplaatst
en doen daarom dus een dringend beroep op de Heijenaren zo
veel mogelijk materiaal ter beschikking van de website te stellen.
Piet en Jan kunnen niet overal tegelijk zijn, stellen ze!
Aan welke eisen moet volgens jullie de Heijense website voldoen?
De heren noemen op en we vatten samen:
- Een duidelijk menu en lay-out
- Snel bereikbaar zijn, niet te zwaar
- Ar tikelen moeten simpel, kor t en krachtig zijn en automatisch
verdwijnen als de actualiteit voorbij is. Denk aan overlijdensberichten, na de uitvaar t kan het bericht van de website verwijderd worden
- Veilig bereikbaar zijn vanuit de hele wereld
- Te zien zijn via een tablet of mobiele telefoon; dit laatste is onlangs gerealiseerd
Techniek is onmisbaar…
We krijgen uitleg hoe de site technisch tot stand is gekomen. Men
maakt gebruik van een deel van het programma Joomla, zij le-

veren het zogenaamde frame van de
site. Joomla is een gratis open source
Content Management Systeem wat
inhoudt dat je ar tikelen automatisch
kunt plaatsen en dat deze op een
ingegeven tijdstip automatisch worden verwijderd. Als je Heijen googlet
staat www.heijen.info meteen boven
aan de lijst. Jan en Piet leggen in simpele bewoordingen uit hoe dat komt:
zoekmachine Google heeft grote
computers, die vanuit de hele wereld op allerlei trefwoorden zoeken.
Die computers zoeken voor tdurend
naar sites die vaak geüpdate worden
en op welke woorden surfers op
het internet zoeken. Mensen die de
website van Heijen willen bezoeken
typen vaak als zoekwoord Heijen in
en omdat de website van heijen.info
zo vaak verander t, soms wel 3 tot 4
keer per dag, staat deze bovenaan bij
het zoekwoord Heijen. In het jargon
heet dit Google Bots.
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Wat kan www.heijen.info betekenen
voor de Heijenaren?
Jan en Piet in koor : heel veel! Maar
zeggen ze, we zijn ook afhankelijk van
wat de mensen in Heijen ter beschikking stellen. Het zou een soor t van
automatisme moeten worden voor
verenigingen dat ze berichten voor
eigen website ook (laten) plaatsen
op www.heijen.info. Zelf speuren ze
de hele dag naar nieuws. Als je website opent zie je meteen de vijf laatst
geplaatste onderwerpen onder elkaar
staan. Ze houden de berichtgeving
van de gemeente Gennep bij, plaatsen berichten uit de regionale bladen
enzovoor t. Als iemand overlijdt worden ze ingelicht door Pastoor Reijnen. Dit laatste overigens alleen als
de overledene vanuit de kerk wordt
begraven. Is dit niet het geval is het
een aanrader voor de familie dit aan
de webmasters door te geven. Ook
geboor te- en andere familieberichten
zijn welkom. Alle berichten, verslaglegging van evenementen, en uitslagen van spor twedstrijden, foto’s en
video’s kunnen worden gestuurd naar
info@heijen.info, maar het is ook mogelijk de codes te krijgen zodat je zelf
de berichten enzovoor t kunt plaatsen.
Overleg hierover maar eens met Piet
en Jan wat de mogelijkheden zijn.
Jan en Piet zouden ook heel graag
vaker (tussentijdse) informatie ontvangen van de diverse commissies
binnen Hèjje Mojjer. Hoe vergaat het
de commissie BROHM, de commissie Heisafeest? Tussentijdse informatie
wordt, zo zeggen ze, in het dorp zeer
op prijs gesteld.

Hoe vergaat het Piet en Jan in het dagelijks leven,
als ze niet met de website bezig zijn?
Piet is van beroep medewerker in een or thopedische schoenmakerij. En bovendien enthousiast
hobbyfotograaf en videocameraman. Jan is na een
jarenlange loopbaan bij Page Gennep vervroegd
gepensioneerd en doet sindsdien vrijwilligerswerk
bij de bibliotheek in Gennep. Allebei bezige bijen
dus, die niet van stilzitten houden. Het werk aan de
site neemt voor beide gemiddeld twee uur tijd per
dag in beslag.
Oproep!
Tot slot van ons gesprek vragen Piet en Jan ons of
we willen vermelden dat ze nog dringend op zoek
zijn naar een webmaster die samen met hen de
site wil onderhouden en verbeteren. Ook zouden
ze graag in contact willen komen met een man/
vrouw die het beeld van Heijen in de breedste zin
wil helpen vastleggen voor de site. Dus als je je
aangesproken voelt door deze oproep neem dan
gerust op korte termijn contact op met een van de
heren. Ze zijn te bereiken via e-mail info@heijen.info.
Het zou toch jammer zijn als de website niet helemaal up-to-date zou zijn!

“www.heijen.info, de site
voor en door Heijenaren”
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Bericht van de gemeente

Noord-Limburg

hoofdstad van de smaak
door Peter Toonen, beleidsmedewerker toerisme en cultuurhistorie gemeente Gennep

Noord Limburg is dit jaar Hoofdstad van de Smaak. Dat betekent dat er
het hele jaar door vele activiteiten zullen worden georganiseerd die een
relatie hebben met smaak en voedsel; ook in de gemeente Gennep.
De bedoeling is om Noord Limburg
in 2013 op de kaar t te zetten als
een gebied waar veel op het gebied
van voedsel en smaak te beleven is.
En dat sluit mooi aan bij datgene
wat we als regio zijn, want we zijn
(zeker als we het gebied over de
grens meetellen) een van de grootste tuinbouwgebieden van Europa.
Bovendien produceren we niet alleen voedsel, maar we verwerken
het, transpor teren het en natuurlijk
eten we het ook op; thuis en in de
vele horecagelegenheden die ons
gebied rijk is.
Op dit moment is de gemeente al
een beetje aangekleed als ‘hoofdstad van de smaak’. De vlaggen en
banieren van de Floriade zijn bijvoorbeeld ten dele al vervangen.
Verder is de gemeente van plan om
initiatieven die met smaak te maken
hebben (financieel) te ondersteunen. In die sfeer zal de gemeente
naar alle waarschijnlijkheid bijdragen aan de Boerderijdagen in Milsbeek, het Preuvemmment in Gennep en de Open Monumentendag
(onder andere in Ottersum). Maar
ook ‘Heijen’ kan natuurlijk meeliften
met het project: als iemand ideeën
heeft, komen die (mogelijk) voor

gemeentelijke dan wel regionale subsidie in
aanmerking én activiteiten kunnen worden geplaatst op de speciale website van ‘de hoofdstad van de smaak’ (www.regiovandesmaak.
nl) waardoor publicitair succes bijna gegarandeerd is.
Het motto van de organisatie van het project is: ‘de hoofdstad van de smaak, is wat je
er zelf van maakt…’. Dit betekent dat het aan
de ondernemers en maatschappelijke organisaties in Noord Limburg is om de mogelijkheden die het project biedt optimaal te benutten. Een bezoekje aan de website leer t dat er
vele mogelijkheden zijn; zowel op het gebied
van toeristische activiteiten als op het gebied
van initiatieven in de sfeer van zorg, educatie
en versterking van de sector. Wat educatie
betreft is de basisschool uit Heijen uitgenodigd
om gebruik te maken van een gratis arrangement van de ‘Kids University for Cooking’; een
mooie manier om nader kennis te maken met
gezonde en duurzame voeding.
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Heije - Natuurlijk - Mojjer
Hazelaar (Corylus avellana)
De hazelaar is de vroegste bloeier onder de inheemse houtige gewassen.
Hij groeide hier al na de laatste ijstijd ongeveer 10.000 jaar geleden toen
zich de eerste bossen ontwikkelden. Het is een bladverliezende, meerstammige grote heester of kleine boom, die vroeger vaak in heggen aangeplant
werd.
Groeiwijze
De hazelaar is een “naaktbloeier”, dat betekent dat de plant bloeit voordat
er blad gevormd is. Het is een tweeslachtige plant (zowel de mannelijke als
de vrouwelijke bloemen groeien aan dezelfde plant). Bij gunstig weer bengelen de mannelijke gele katjes al in januari aan de takken. Zij trekken zich
van de winterse temperaturen niets aan. Vrolijk wuiven in de wind om zo
te zorgen voor de bestuiving van de kleine vrouwelijke bloemen. De vrouwelijke bloemen zijn erg klein en zitten met drie tot vier stuks in een klein
knopje bij elkaar.Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels
te zien. De hazelaar kan tot 6 meter hoog worden en gaat pas na zes jaar
vrucht dragen. Zijn noten zijn geliefd bij mens, eekhoorntjes, hazelmuizen,
gaaien, spechten en boomklevers.
Verspreiding
De hazelaar komt algemeen voor in Europa, Klein-Azië en de Kaukasus.
Hij groeit zowel in het laagland als ook in het gebergte op vochthoudende,
voedselrijke leemgrond. Hij wordt vaak aangeplant voor zijn eetbare noten.
Bij ons vinden we hazelaars vooral in het zuiden van Nederland en in geheel Vlaanderen, behalve in de polders op leemhoudende bodem. Zij kunnen zich lang handhaven als zij regelmatig gesnoeid worden (hakhout) en
voldoende licht hebben om nieuwe takken te kunnen ontwikkelen.
Gebruik
De struik was al bij de Grieken en de Romeinen in cultuur. Het hout brandt
goed en levert prima houtskool. De buigzame tenen werden tot allerlei
producten gevlochten, zoals hekwerken en manden. Hazelaars werden
hiervoor om de 7 jaar tot bij de grond afgekapt. Duizenden jaren geleden
werden vissersboten gemaakt van hazelaartenen, bespannen met huiden.

Hazelaartakken werden ook gebruikt bij
het bouwen van lemen hutten, de gevlochten takken werden tussen houten palen
bevestigd en daarna bestreken met leem
en stro. De tenen en de struiken werden
vroeger veel voor heggen gebruikt. De tenen vlocht men tussen doornstruiken om
de heg extra stevigheid te geven.
Wichelroede
Hazelaartakken werden altijd al gebruikt
vanwege hun bijzondere krachten. Men
kon ermee water, mineraaladers en aardenergieën vinden. Hij was de wichelroede
die de vorm heeft van een Y. Voor de 17e
eeuw gebruikte men hazelaartakken ook
om dieven, moordenaars en schatten te
vinden.
De praktijk van het wichelen wordt ook
tegenwoordig nog uitgeoefend. De wichelaar die naar water, aardstralen of mineralen zoekt, zou bij de ontdekking een lichte
siddering van zijn pols of plotselinge hitte
of koude voelen.
Hazelnoten brengen geluk wanneer men
er een ketting van rijgt en in huis ophangt.
Een hazelnootketting gaf men vaak aan
een bruid om haar geluk te wensen. Het
eten van hazelnoten bevordert wijsheid
en vruchtbaarheid.
Veel geluk en eet smakelijk.
Paul en Martha
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agenda 2013
Zaterdag 2 maart 2013
20.00 uur Zaal Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Wortelpinnejoeks
Zondag 3 maart 2013
14.30 uur Sportpank de Heikamp
V.V. Heijen 1 - Juliana Mill 1
Donderdag 7 maart 2013
14.00 - 16.30 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zaterdag 9 maart tot en met zondag 17 maart
Sportpark De Heikamp
LTC De Heikamp: Snellen Service Toernooi
Zondag 17 maart 2013
14.30 uur Sportpank de Heikamp
V.V. Heijen 1 - Estria 1
Donderdag 21 maart 2013
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Heijense talenten in beeld
met Christel Theunissen en Dahlia Ziv
Maandag 1 april 2013 (Tweede Paasdag)
11.00 uur Manege De Kleine Hoef
Sint Dionysiusgilde - Rommelmarkt
Donderdag 4 april 2013
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zondag 7 april 2013
14.30 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen 1 – Constantia 1
Zaterdag 13 april 2013
20.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kapellencaroussel
Donderdag 18 april 2013
19.30 uur - Buurthuis Van Ons te Gennep
Zij Aktief - Workshop met de gehandicapten
dansgroep van Iduna
Zondag 21 april 2013
14.30 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen 1 - DSV 1
Vrijdag 17 mei t/m Zondag 19 mei (Pinksteren)
Heisa
Zondag 26 mei 2013
Zij Aktief - Dauwtrappen en ontbijt
Vrijdag 31 mei / Zaterdag 1 juni
V.V. Heijen - Jeugdkamp
Zaterdag 1 juni 2013
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Zaterdag 1 juni 2013
Zaal Schuttershof
Sint Dionysiusgilde - Koningsreceptie

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

112

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep

0900 - 8844

Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
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
Ziek
Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Maasziek
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen

0485 - 845000

Storingen:
Gas en elektriciteit
Water (WML)
W

0800 - 9009
0800 - 0233040

Milieuklachten:
Milieuklachentelef
Milieuklachentelefoon

043 - 3617070

Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)

024 - 3550222

K
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 telef
telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht

0900 - 0767

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt
op 28 maart 2013

