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In deze Hèjs Nèjs schrijven Riet en Gerrie over een van de mooiste huizen in 
Heijen: Hoofdstraat 32. Een juf vierde onlangs haar 40-jarig jubileum de andere 
juf nam afscheid van De Heggerank: een interview met Miek en Joke, waarbij 
ook Theo, de man van Joke betrokken werd. Joke Derijck werd ongelofelijk 
verrast door de weer boven water gekomen brief die zij 65 jaar geleden naar Amerika stuurde. De bunzing 
krijgt aandacht van Paul en Martha in Hèjje – natuurlijk- mojjer. Het kroningsfeest staat voor de deur, vandaar een 
gesprek met het actieve Oranjecomité en de pannenkoekenbaksters Stiena en Leny.  Tot slot van dit voorwoord 
een verwijzing naar het interview met alle organisatoren van het Heisa dorpsfeest dat er natuurlijk ook weer 
aan komt. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier!
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vorige maand schreef ik al over de nieuwe jas van de Beukenlaan. En 
het is er mooi geworden. Het nuttige is met het aangename verenigd. Op 
de inhammen, die het zich houden aan de maximum snelheid van 30 
wat gemakkelijker maken, is een viertal stevige bomen geplant. Ook het 
parkje bij de Boslaan is verrijkt met een boom.
Op de Boxmeerseweg is snel duidelijk hoe de bewoners van het eerste 
huis hun vrije tijd doorbrengen: de inrichting van het erf is helemaal 
gericht op de paardensport. Iets verderop aan de overzijde waan je je 
een beetje in Engelse sferen. Maar dan: als je je blik richting Maas richt 
wordt de zichtlijn storend onderbroken door het grote bedrijfsgebouw 
van de daar gevestigde transportonderneming. Hier is duidelijk geen ste-
denbouwer of landschapsarchitect bij betrokken geweest: voor hen zijn 
zichtlijnen immers heilig. Deze dragen bij aan een optimale beleving van 
het openbare gebied. Zonde, maar we moeten het er de komende tig jaar 
mee doen. Boven op de dijk begint de Witte Steen, een halfverharde weg 
in noordelijke richting. Hier vallen onder meer de grote bergen grond-
stoffen van AvG op aan de Hoogveldkant. De overzijde van deze weg 
bestaat uit weilanden, met in het ene een eenzame pony en in het andere 
een groot aantal schapen. Maar pas op: dit gebied heeft in het nieuwste 
bestemmingsplan dan wel de bestemming Natuur gekregen, maar wel 
met de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – ontgrondingen’:  moe-
ten de pony en de schapen nu op zwemles of wordt hun maaiveld met 
een metertje of twee verlaagd? We gaan het zien.
Terug richting dorp: hier valt de oude speelplaats van de Mariaschool op. 
Ooit was er een strenge scheiding tussen de jongens- en meisjesspeel-
plaats. En rolde je al dan niet bewust onder de reling door naar het meis-
jesdomein, dan was er snel een corrigerende blik of opmerking van de 
ijsberende vier leerkrachten.
Op het erf van boerderij Wientjens proberen 3 hoogstamfruitbomen 
overeind te blijven. via het verbindingsstraatje vanaf de Kasteelstraat 
naar de Hoofdstraat. Daar zijn de geknakte linden vervangen. chapeau 
gemeente voor deze snelle actie! Nu maar hopen dat ze de kans krijgen 
om op te groeien tot volwassenheid, waardoor de Hoofdstraat weer kan 
uitgroeien tot de laan die ze ooit was.
Wordt vervolgd.

Het eerste team van biljartclub E.H.B.C. 
(Eerste Heijense Biljart Club) is onlangs 
kampioen geworden van de Kring Noord-
Limburg.
Op de foto staan de biljarters van het team 
v.l.n.r. Harrie Vinck, Frans de Bruin, Arno 
Fleuren, Gerry Kerkhoff, Jan Hermsen , 
Piet Rutten. Henk Fleuren hoort er ook 
bij, maar staat niet op de foto.
 
Biljartclub E.H.B.C. bestaat dit jaar 65 jaar 
en heeft al die tijd gespeeld in Café Zalen 
Schuttershof.
De regio waarbinnen de club speelt 
strekt zich uit van Groesbeek tot en met 
Afferden .
In het winterseizoen spelen we altijd op 
woensdagavond, de ene week thuis en de 
andere week natuurlijk uit.
 
Zoals bij bijna elke vereniging neemt het 
aantal liefhebbers ook bij het biljarten  
gestadig af. Wil je echter de mooie 
biljartsport  gaan beoefenen dan ben je bij 
E.H.B.C. altijd welkom.
 
Neem daarvoor gerust contact op met 
Jan Hermsen, telefoon 515848.

E.H.B.c. 

Rondje Heijen (2)

Column

Kampioen
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Verenigings- en ander nieuws

Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Heijen maken zich 
op voor de Zonnebloemloterij 2013. Van 19 mei tot 26 
mei 2013 gaan zij met loten à 2,- euro langs deuren in 
Heijen. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem 
activiteiten die het sociaal isolement van mensen met een 
fysieke beperking, zieken en hulpbehoevende ouderen 
drastisch helpen verminderen. 

De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de aan-
gepaste vakanties en dagactiviteiten die de Zonnebloem 
landelijk organiseert. Een belangrijk deel is echter ook be-
stemd voor de activiteiten die in en rond Heijen worden 
georganiseerd. Door mee te spelen met de loterij, draagt 
u dus lokaal een belangrijk steentje bij aan de verminde-
ring van eenzaamheid onder deze kwetsbare doelgroep. 
In Heijen helpt de loterij bijvoorbeeld om plaatselijke be-
zoekjes af te leggen, met de Nationale Ziekendag iets ex-
tra’s te doen voor de zieken of een dagje uit te organise-
ren voor onze gasten. Gezelschap en persoonlijk contact 
staan bij de ontmoetingen centraal. Voor meer informatie 
over het plaatselijke Zonnebloemwerk in Heijen kan men 
contact opnemen met Lizet Roelofs, via telefoonnummer 
0485-516568.

De trekking vindt plaats op 28 oktober 2013. In de 
prijzen pot zitten 5.020 geldprijzen, waaronder de hoofd-
prijs van 15.000 euro. Zonnebloemloten à 2 euro zijn 
te koop via vrijwilligers aan de deur of te bestellen op 
www.zonnebloem.nl. 

Voor de Nationale Zonnebloemloterij is vergunning ver-
leend aan stichting SNL/Zonnebloem door het Ministerie 
van Justitie 5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009. 

Jan Teerling collecteweek

Eind maart is wederom de jaarlijkse vrijwilligersavond 
van VV Heijen gehouden. Het thema van de avond 
was “Tirol” . De aankleding, de spelonderdelen en het 
eten hadden dan ook veel te maken met dit deel van 
Oostenrijk .

Op deze avond doet VV Heijen iets terug voor Jan en Elly 
Teerling, die zich gedurende het seizoen vrijwillig inzet-
ten om het voetbalgebeuren en alle zaken er om heen 
in goede banen te leiden. Zonder afbreuk te doen aan 
de inzet en betrokkenheid van de (overige) vrijwilligers 
wordt uit deze groep ieder jaar één persoon gekozen, 
die even extra in de belangstelling wordt gezet. Dit keer 
had het organisatiecomité Jan Teerling uitverkozen om te 
benoemen tot “vrijwilliger van het jaar”.  Jan is een per-
soon die zijn sporen binnen VV Heijen heeft verdiend. Hij 
zit al zeer geruime tijd in het bestuur van de vereniging. 
Gedurende twee verschillende periodes hanteerde hij de 
voorzittershamer. Thans is Jan bestuurslid met de porte-
feuille “accommodatie” en is hij het aanspreekpunt voor 
de groenploeg. Naast zijn bestuursfunctie is Jan Teerling 
een zeer actief lid van de sponsorcommissie. Dat het 
werven van sponsors en adverteerders hem goed afgaat 
blijkt uit het feit dat hij deze klus ook verricht voor Hèjs 
Nèjs. In het verleden vervulde Jan Teerling de functies van 
wedstrijdsecretaris en consul. Tenslotte is Jan één van de 
kartrekkers als het gaat om de aanleg van een ijsbaan. Uit 
deze opsomming, en wellicht zijn we nog wat vergeten, 
blijkt dat Jan deze uitverkiezing volledig toekomt.
Voor zijn inzet werd Jan Teerling onderscheiden met 
een speldje en ontving hij een fraaie oorkonde. Elly, de 
vrouw van Jan, werd in de hulde betrokken met een bos 
bloemen .

In de week van 4 t/m 9 maart heeft de Stichting Jeugd-
raad Heijen collecte gehouden voor Jantje Beton.
We hebben die week een bedrag opgehaald van €452,24.
Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar stichting SJR 
Heijen. Dank u voor uw bijdrage!
Bestuur SJR

‘vrijwilliger van het jaar’ 
bij VV Heijen

Jantje Beton

Zonnebloemloterij 2013
van start in Heijen

Jan en Elly Teerling
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lenteavond promotiegroep
Hèjje Mojjer zeer geslaagd

Serenade van 
de fanfare

Het bestuur van fanfare EMM maakt u erop attent dat 
wij met alle plezier een serenade komen brengen bij 
echtparen die 50, 60 en 70 jaar getrouwd zijn. Er bestaat 
hierover echter wat onduidelijkheid bij de inwoners van 
Heijen. Vandaar de volgende informatie:
Wanneer u graag een muzikale felicitatie wilt ontvangen, 
moet deze vraag vanuit het bruidspaar zelf of van de fa-
milie komen. Tot onze spijt kunnen wij niet alle huwelijks-
jubilea in de gaten houden!
Daarbij moeten wij ook vermelden dat het doorgaan van 
een serenade afhangt van de bezetting die we op de ge-
vraagde dag bij elkaar kunnen krijgen. Om teleur stellingen 
te voorkomen is het vroegtijdig aanvragen van een sere-
nade dan ook een aanrader. U kunt contact opnemen 
met het bestuur van fanfare EMM, fanfare-emm@live.nl 

Pinksteren
Op Pinksterzondag 19 mei zal de fanfare traditiegetrouw 
de H.Mis opluisteren met mooie, passende muziek. Kom 
gerust luisteren, het is de moeite waard. Wij doen ons 
best van deze H. Mis iets heel moois te maken. Aanvang 
9.30 uur.
Daarna is het vrij baan voor de brunch en de rest van 
het Heisafeest!

De Donateursactie
De jaarlijkse donateursactie is op maandag 27 mei van 
19.00 tot 20.00 uur. De fanfareleden bellen aan in uni-
form. Donateurskaarten kosten € 5,00 per stuk, maar 
een lager bedrag mag (en een hoger bedrag natuurlijk 
ook!)
Voor € 5,00 dingt u mee naar een drietal prijzen. De 
donateurskaarten zijn genummerd. Aan het einde van 
de actie worden drie winnende nummers getrokken. De 
uitslag zal in een latere editie van het Hèjs Nèjs worden 
gepubliceerd.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Leden en Bestuur Fanfare EMM

Op 6 april is er door de promotiegroep van Hèjje Mojjer 
een zeer geslaagde LENTEAVOND georganiseerd.
Er waren ongeveer 85 mensen die meededen met de 
leuke speurtocht waarin allerlei vragen en opdrachten 
gedaan werden met aan het einde het tellen van schapen 
op het hoofdstraatveld. Hier was voor de kinderen nog 
iets lekkers te maken door marshmallows te roosteren 
op een open vuur.
Met een drankje voor groot en klein werd na afloop nog 
gezellig nagepraat.

De uitslag van de speurtocht  is als volgt;
Eerste plaats ;  
Groepje van Floris, Maarten, Merel, Bas, Desiré van 
Drunen 
Gedeelde tweede plaats ; 
Groepje van Jacco, Sam, Inge
Groepje van Pappa, Mamma, Livia, Jolien
Groepje van Gerrit, Nicole, Jessica, Mariska
Gedeelde derde plaats ;
Groepje van Romi, Isis, Milan, Franzman
Groepje van Ellen, Jesse, Semme, Rosanne
Groepje fam. Deenen en fam van Velthoven

Het groepje dat de eerste plaats heeft behaald ontvangt 
binnenkort een prijsje van Hèjje Mojjer.

Graag willen wij de volgende personen / be-
drijven bedanken voor de medewerking;
Joop Peeters voor de schapen en lammetjes
Piet Manders van www.heijen.info voor de foto’s
Snellen Horecaservice
Tuincentrum Verheijen voor de bloemen en planten
Greenworks bosexploitatie en houthandel

bij uw gouden bruiloft?
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Kernplan Heijen.
Voor het kernplan zijn door B&W momenteel 3 scenario’s opge-
steld die op 22 april in de commissie zijn geweest. De gemeente-
raad zal op 13 mei a.s. besluiten nemen over het vervolg.

Lenteavond.
Op 6 april heeft de werkgroep Promotie Heijen een lenteavond 
georganiseerd. Zie ook bladzijde 7.
Vanaf 18.00 uur kon men deelnemen aan een speurtocht langs 
markeerpunten door Heijen waarbij gevarieerde vragen moes-
ten worden beantwoord. Maar liefst 85 personen, veelal kinde-
ren, deden mee.  Het eindpunt aan de Hoofdstraat was gezellig 
ingericht met vuurkorven waar men marshmallows warm kon 
maken en genieten van een beker limonade, chocomel of wat 
sterkers.  De jeugd was ook erg enthousiast dat de schapen 
en de  lammetjes mochten worden geaaid en geknuffeld. Deze 
eerste lenteavond was een groot succes! Kijk voor een impressie 
de foto’s op de site www.heijen.info

Jaarvergadering.
Op 12 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats. Het verslag van deze avond vindt u op onze website 
www.heijen.info. In de volgende editie van Hejs Nejs zal het 
verslag ook worden opgenomen.

Bericht van 
het bestuur 

Vereniging Hèjje Mojjer

Koninginnedag 2013.
Op 30 april is de speciale Koninginnedag 
waarop de kroning van onze nieuwe koning  
plaats zal vinden. Gezien het bijzondere 
karakter  van deze dag heeft het dagelijks 
bestuur van Hèjje Mojjer het oranjecomité 
Heijen €200,00 geschonken om op deze 
dag ook wat extra’s te kunnen doen.    

Kroonappels.
Vorige maand heeft Hèjje Mojjer meege-
daan aan een actie van het Oranjefonds ter 
gelegenheid van de kroning van de nieuwe 
koning. Dankzij de vele stemmen op de site 
van het Oranjefonds zijn we de eerste ge-
meentelijke ronde doorgekomen en door-
gegaan naar de landelijke ronde. Helaas hield 
het hier voor ons op. Dank u voor uw stem 
in de eerste ronde!

Regiovisie.
Zoals u waarschijnlijk al ergens gelezen hebt 
of gezien in Bergen gaat de N271 helemaal 
op de schop. Dit in het kader van het aan-
trekkelijker maken van deze route voor het 
toerisme. Hiervoor worden ook op zes ver-
schillende locaties pleisterplaatsen aangelegd. 
Het doel van deze pleisterplaatsen is dat 
mensen daar hun auto kunnen parkeren en 
per fiets  de omgeving gaan verkennen. Eén 
pleisterplaats was gepland bij de Heijense 
molen, maar wegens organisatorische rede-
nen is deze geschrapt.
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in voorjaarssfeer
Gaan van lentekriebels de groene vingers jeuken?

Kwamen er tijdens de voorjaarsschoonmaak nog verborgen camera’s voor de 
dag?

Een rijwielzaak had een leuke aprilgrap bedacht. Trapten veel mensen erin?

Na een zware bevalling in het voorjaar verzuchtte de vrouw: “Nou ben ik ‘dubbel’ moe.”

De nestor met grote tuin is blij dat de vaste tuinman het eerste gras weer voor de voeten 
wegmaait.

Tot hoelang wordt de leeftijd van jongeren in het aantal lentes aangegeven?

Werken de ooievaars als takkendieven zich in het voorjaar daarmee in de nesten?

Het jonge schaap- als lentebode- dat op de weg was beland, legde het verkeer even lam.

Spit de tuinier in toepasselijke lectuur als het voorjaar aanbreekt?

Paul Rongen

Doordenkertjes

9

De Alpe d’HuZes
Deze keer grote vreugde in de Esdoornstraat.

Daar werd Hugo verwelkomd, zoon van Kim en Emile Meusen.

Van harte gefeliciteerd.

Welkom in Heijen!

Recept van de maand

Glühwein met ‘n beetje extra!

Glühwein van een supermarkt, wij halen gewoon bij de Lidl bijvoor-beeld.
Warm maken met een zakje kaneelthee.
Voeg een beetje bruine basterdsuiker toe en een scheutje amaretto.

Dit is een heerlijke variant in koude dagen.

Hebt u ook een lekker recept, stuur het naar dorpsblad@heijen.info, wellicht plaatsen wij het in het volgende Hèjs Nèjs.

In de uitgave van maart 2013 heb je het verhaal kunnen lezen van 
de vier sportievelingen die de Alpe d’Huzes per fiets gaan beklim-
men en ook over Marga Guelen-Wientjens die deze bochtige weg 
omhoog lopend gaat proberen te bedwingen.
Helaas is onderaan het artikel een klein stukje weggevallen en dat is 
toch wel belangrijke informatie. Vandaar dat wij dit stukje nu com-
pleet afdrukken:

Informatie
Voor informatie over en sponsoring van Veni Vidi Vici Fietsie, kijk op 
website www.venividivicifietsie.com of op de Facebook pagina.

Marga heeft geen website, wel een actiepagina op de volgende link:
http://tyurl.org/L8bGVW

Kom op Heijen: steunen die actie!
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WOONBOULEVARD NIJMEGEN

VAN HARTE WELKOM

IN ONZE WINKELS VINDT U VOLOP AANBIEDINGEN!

WIJCHENSEWEG (TEGENOVER W.C. DUKENBURG, NABIJ NS-STATION DUKENBURG EN A73) WWW.WOONBOULEVARDNIJMEGEN.NL

Joke woont samen met haar man Giel in een seniorenwoning aan de 

Beukenlaan . Zij ontving 65 jaar geleden een pakketje voor oorlogsslacht-

offers van het Amerikaanse Jeugd Rode Kruis. In het pakket zat een vouw-

brief waarop de ontvanger een paar woordjes kon schrijven. Joke, destijds 

11 jaar oud, deed dit en verstuurde de brief met een mooie Nederlandse 

postzegel van koningin Wilhelmina erop naar Amerika. En dacht daar 

verder nooit meer aan. Tot….

Op 1 november 2012 een zekere Cees Janssen een be-
richt plaatste op de zogenaamde Postzegelblog op inter-
net. Cees is onder meer actief voor de Stichting Filatelie, 
het maandblad Filatelie en de KNBF. Wij citeren een deel 
van zijn blog:
“Bij het doorkijken van een doos met poststukken viel 
een bijzonder exemplaar op. Het bleek een vouwbrief 
te zijn gericht aan het Amerikaanse Jeugd Rode Kruis in 
Washington. Als afzender Joke de Rijck uit Afferden, Lim-
burg, geschreven in een duidelijk kinderhandschrift. Mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt! 
Want wat was het American Junior Red Cross? Internet 
gaf het antwoord. Opgericht naar aanleiding van een do-
natie door zes kinderen die in 1884 geld hadden inge-
zameld voor het toen drie jaar bestaande Rode Kruis. 

Dozen  met schoolbenodigdheden en an-
dere kleine dingen werden naar overzeese 
studenten gezonden. Na de Tweede We-
reldoorlog ging de organisatie door met het 
zenden van dozen met materialen. In die 
dozen werd een vouwblad gedaan waarop 
de school die meedeed de naam en an-
dere adresgegevens kon vermelden. Naast 
de naam van de onderwijzer mochten ook 
schoolkinderen hun naam vermelden als ze 
aan de samenstelling van de doos hadden 
meegewerkt.”

Joke was een van de kinderen die een doos 
met materialen ontving en reageerde met 
een bedankbriefje, dat nu dus na 65 jaar 
weer opdook.

Joke, hoe wist je van het bestaan 
van deze blog?
Joke: “via mijn broer Leo kreeg ik te horen 
dat Heijenaar Jan Giepmans het blogbe-
richt van Cees Janssen had gevonden en hij 
vroeg zich af of ik misschien de bedoelde 

van Joke Derijck - de Rijck (76)
Het ongelofelijke verhaal

Interview

Links Joke op 11-jarige leeftijd. Het mooi geborduurde 
jurkje werd gemaakt door Joke’s peettante. Rechts op de 
foto zusje Doortje. Wordt vervolgd op blz 13
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Joke was. Hij nam contact met mij op en ik kon bevestigen 
dat ik de gezochte Joke was. Hij en ook mijn familie raad-
den mij aan te reageren op de blog. Cees was blij verrast.”

Cees: De postzegel en de stempelafdruk trokken in 
eerste instantie mijn aandacht, maar de inhoud van 
de brief was voor mij veel interessanter.
Het briefje is kennelijk eerst nog door iemand in het 
Engels vertaald en toen naar Washington opgestuurd. 
Uiteindelijk is het in Galveston, Texas terechtgeko-
men. Wonderlijk dat het na zo veel jaren weer op-

duikt. Wie heeft de brief ontvangen? Waar heeft de 
brief al die jaren gelegen? Hoe komt het dat deze nu 
weer opduikt? Waarom is die brief zo lang bewaard 
gebleven? Joke wil dat allemaal heel graag weten. En 
ze reageert op de blog.

Cees antwoordt gelijk enthousiast terug. Blijkt het 
ouderlijk huis van Joke aan de Rijksweg in Afferden 
goed te kennen. Hij schrijft:
Dag Joke. Dat adres ken ik wel. Zit nu een praktijk voor 
Osteopathie. Mooie boerderij! En de Gerarda molen 
kennen we natuurlijk ook. De brief is uit de VS terug-
gekomen bij een handelaar en ik heb enkele jaren ge-
leden die brief gekocht. Ook op eBay zie je ze wel eens 
te koop bij Amerikaanse aanbieders. Zo komen ze in 
Nederland  terug!
Groetjes van Cees

‘Bij het doorkijken van een 
doos met poststukken viel een 

bijzonder exemplaar op.’

Cees heeft kopieën gemaakt van de brief en zo staat de hele tekst op internet:

Let op de postzegel en de poststempel uit Afferden 
van 1947!
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Wat zat er zoal in dat pakket, Joke?
De inhoud van het pakket bleek vooral uit school-
benodigdheden te bestaan. Potloden, schriften enzo-
voort. Volgens Joke’s broer Leo zat er ook een slee in 
dat pakket. Die slee was natuurlijk van Joke, maar op 
een of andere manier, zo lacht Joke, heeft hij die van 
mij af weten te troggelen. Ze moet nog erg lachen 
om de aanhef van haar brief: Beste weldoenders. Ze 
meent dat haar vader of misschien de onderwijzer 
haar met de brief geholpen heeft. En zegt ze, wat 
ook nog heel grappig is: mijn handschrift is totaal niet 
veranderd, zo schrijf ik nog altijd!”

Wat heeft deze vondst met jou en je familie 
gedaan?
Joke is er even stil van. Dan vertelt ze dat ze samen 
met haar broers en zussen ineens heel veel over de 
oorlog is gaan praten. Joke vertelt: “we zaten bij el-
kaar en daar kwamen de verhalen, weet je dit nog en 
weet je dat nog? Iedereen deelde zijn of haar herin-
neringen met de anderen. Het was behoorlijk heftig. 
Jarenlang hadden we er samen over gezwegen, nu 
plotseling niet meer.“

Joke vertelt over de verwoesting van het ouderlijk 
huis door de oorlog. Het gezin bestaande uit vader, 
moeder, vier meisjes en drie jongens verbleven drie 
jaar in het kippenhok (de kippenkooi, zoals ze dat 
noemt) Toen kreeg Joke ook nog eens een broer-
tje (Martien) en was het kippenhok te klein om het 
hele gezin te herbergen. Vader De Rijck meende dat 
de 8-jarige Joke het wel aankon een poosje bij een 

oom en tante in Reuver te verblijven. Dat werd een 
heel jaar en je kon niet even naar huis schrijven of 
telefoneren. Tante was erg streng en Joke miste haar 
familie. Gelukkig nam vader haar na een bezoek weer 
mee naar huis terug toen hij zag dat ze heimwee had. 

Als er een bombardement was dan moesten ze 
naar opa en oma toe die in Afferden op de “Groene 
Streep” woonden. Je moest rennen voor je leven, 
maar Joke was nog klein en kon nog niet zo hard 
lopen, zeker niet zonder schoenen. Gelukkig zijn er 
geen ernstige ongelukken gebeurd. Soms kwamen de 
Duitsers het erf op en richtten hun wapen op vader. 
Alle voedsel moest dan worden afgegeven. Moeder 
was “voor de duvel niet bang” volgens Joke. Ze ver-
telde doodgemoedereerd aan de Duitsers dat er 
verder geen voedsel in huis was, terwijl de hammen 
en metworsten aan haken in de schoorsteen hingen. 
Als de Duitsers dat hadden ontdekt, had vader het 
zeker niet overleefd. Zo ging dat in die tijd! Het ge-
zin werd op het laatst ook nog geëvacueerd naar 
Drenthe.

Joke wilde dit ongelofelijke verhaal graag met ons de-
len en daar zijn wij natuurlijk als redactie erg blij mee. 
Dat een simpel briefje na 65 jaar nog zoveel impact 
kan hebben. Daar kun je met je verstand niet bij… 
Bedankt Joke!

Een recente foto van Joke 
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Interview

Feest
op de Heggerank!

We kijken even terug met deze gemotiveerde leerkrach-
ten en ook maken we natuurlijk een praatje met de vrien-
delijke Theo.

Vraag aan Miek:
Hoe waren jouw beginjaren hier?
Miek vertelt: “ik ben opgeleid tot kleuterjuf en in januari 
1973 kwam ik in Heijen terecht als derde kleuterleidster. 
Door ziekte van de hoofdleidster heb ik haar taak  in au-
gustus 1973 overgenomen en ben dat blijven doen tot 
1985. Toen wilde ik parttime gaan werken, maar dan kon 
ik mijn functie als hoofdleidster niet meer behouden. Ik 
werd dus weer leerkracht.  Zeven jaar geleden kwam ik 
terecht in groep 4 en dat is de groep waarin de kinderen 
de eerste communie doen. Dat kreeg ik er dus bij en 
dat vind ik nog steeds erg leuk. In de beginjaren was het 
gebouw nog gesplitst. De kleuterschool stond apart. Het 
derde lokaal moest nog gebouwd worden toen ik in 1973 

begon. Dit derde kleuterlokaal was vanaf januari 1973 zo-
lang in de pas gebouwde lagere school. Spiksplinternieuw 
dus! Martien Willems, destijds het hoofd van de school, 
was er erg zuinig op. We mochten er niet verven, met 
water of zand knoeien!” Miek kan er nog steeds hartelijk 
om lachen.

Wat is zo leuk aan je vak, Miek?
Miek denkt na en weet het antwoord eigenlijk al meteen: 
dat kinderen elke dag anders zijn. Kinderen blijven je verras-
sen. Het is “levend materiaal” dat jij onder je hoede hebt. 

Dit jaar was het precies veertig jaar geleden dat Juf Miek de vries (61) haar entree 

maakte in het team van Basisschool de Heggerank. Dat werd op vrijdag 22 maart 

uitgebreid gevierd op school. Tevens was het (bijna) de laatste werkdag van Juf 

Joke Grefen (64) die deze maand de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Haar 

echtgenoot Theo (64) was jarenlang conciërge op school en ook voor hem brak 

het moment van afscheid nemen aan. Een feest met een lach en een traan dus….

‘Maar we vieren ook als een 
dictee goed gelukt is.’

Links op de foto Joke, 
rechts Miek in hun 
koningsmantels

Wordt vervolgd op blz 17
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De voldoening dat de kinderen aan het eind van een 
schooljaar zoveel wijzer zijn geworden en dat jij daaraan 
hebt meegeholpen. Kinderen reageren ook altijd op de 
stemming van de leerkracht. Als je bijvoorbeeld een wat 
mindere dag hebt zijn de kinderen ineens ook veel druk-
ker. Maar als je het uitlegt zijn kinderen vaak ook heel so-
ciaal en houden ze rekening met je.

Waar Miek en ook Joke aan moesten wennen was het 
dialect en sommige uitdrukkingen. Ze lachen: “kinderen 
zitten niet naast elkaar in de klas, nee, ze zitten langs elkaar. 
En als je bent aangereden, dan heb je geen ongeluk gehad, 
maar ben je net vertrokken.”

Wat is het jaarlijkse hoogtepunt voor jou op 
school?
Miek noemt direct “feest vieren”, dat is heel gezellig. “Maar 
we vieren ook als een dictee goed gelukt is. Dan ben ik 
trots en dat deel ik ook met de leerlingen. Dat kinderen 
op zo’n moment het beste uit zichzelf weten te halen. 

Dingen met elkaar bereiken. Dan is het een feestje voor 
de hele klas. Nu speelt de eerste communie weer. Als ze 
zich gedragen tijdens de voorbereidingen beloon ik ze 
door ze een pluim te geven.” Toevallig heeft ook Juf Joke 
groep vier en ze zijn het hier samen roerend over eens.

Juf Joke neemt afscheid.
Hoe ben jij in Heijen terechtgekomen, Joke?
Joke vertelt: “Tien jaar geleden werd de Goede Herder-
school op het Europaplein in Gennep gesloten en kwam 
ik terecht in Heijen. In het begin noemden ze mij hier de 
“Herdershond”, haha! Ik heb de Kweekschool gedaan en 
toen de kinderen klein waren ben ik een aantal jaren thuis 

gebleven. Sinds 1990 heb ik mijn werk als onderwijzeres 
weer opgepakt. Nu ben ik bijna 65 jaar en ga ik stoppen. 
Ik ben mijn  loopbaan overigens begonnen in Arnhem in 
de wijk Klarendal. Een wijk met veel verschillen. Als men 
je niet mocht, kon je beter vertrekken. Het was wel een 
hele ervaring en ik heb er veel geleerd. Als je daar met de 
kinderen kunt omgaan, kun je het overal….

Wat zul je het meeste missen?
Joke denkt hardop: “De kinderen…en een team, dat el-
kaar steunt bij lief en leed… Het wereldje op school…. 
Alles eigenlijk. Maar ik neem nu even rust en wat ik daar-
na ga doen zie ik wel. We fietsen graag, op zijn tijd met 
vakantie en er zijn nog zoveel leuke dingen die je kunt 
doen. Theo moet aan zijn knie worden geopereerd en de 
woonkamer moet nog helemaal worden opgeknapt. Ver-
der ons kleinkind Daniël (4), ons oogappeltje! Daar willen 
we ook meer tijd aan besteden. Dat komt vast wel goed, 
maar ik ga het zeker missen! Het afscheid van de kinderen 
zal nog best moeilijk zijn…” 

Wat was voor jou het jaarlijkse hoogtepunt 
op school?
Joke: “Als je aan het nieuwe schooljaar begint met een 
nieuw stel kinderen. Hoe reageren ze op jou en hoe ver 
zijn ze in hun ontwikkeling? Aan het eind van het jaar sta je 
weer versteld van wat ze allemaal hebben geleerd en wat 
ze allemaal kennen. Als alle leerlingen naar de volgende 
groep overgaan, ben ik daar heel blij om.”

Conciërge Theo.
Theo is Joke’s echtgenoot en zeven jaar geleden met pen-
sioen gegaan. Hij was machinist bij de NS en dus wel iets 
gewend. Eigenlijk al direct na zijn pensionering ging hij met 
Joke mee naar de Heggerank als vrijwilliger. Hij ontving 
bezoekers, verrichtte kopieerwerk, nam de telefoon op, 
zette koffie en nog veel meer. Eigenlijk overal waar bijge-
sprongen moest worden stond Theo paraat. En met heel 
veel plezier.  Altijd goede zin en zeer behulpzaam. Theo: 
“Ik hoorde er meteen bij. Ik werd gelijk deel van het team 

‘De kinderen waren ook een 
beetje “mijn” kinderen.’

Wordt vervolgd op blz 18
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Miek, Theo en Joke op de centrale plek in de school, de aula.

dat voor het merendeel uit vrouwen bestaat, maar het 
lukte mij aardig om me te handhaven! De kinderen waren 
ook een beetje “mijn” kinderen. Zo voelde dat tenmin-
ste. Sommige kinderen zwierven nog wel eens door de 
school en dan vond ik het leuk om ze op te vangen en 
weer naar de juf terug te brengen. Ik riep ze ook wel 
eens tot orde, hoor, als ze te druk waren, maar wel op 
een speelse manier!” De school zal een bevlogen man als 
Theo zeker missen!

Het feest
Zoals gezegd, op vrijdag 22 maart was het feest op school. 
Miek, Joke en Theo moesten achterom bij de school naar 
binnen, want voor de deur stond een verrassing. Ze kre-
gen alle drie een mooie koningsmantel om en ook de le-
den van het team waren allemaal als prinsessen verkleed. 
Na de koffie mochten ze plaats nemen in een treintje 
dat door een van de vaders van de kinderen werd be-
stuurd. Groep 4 mocht ook in de trein en de rest van 
de school liep erachter aan. Zo trok de hele stoet door 
Heijen, overal in de straten waar ze doorreden hingen 
de vlaggen uit. Daar waren ze zeer van onder de indruk. 
“Wat leuk”, zeiden ze, “dat de mensen in Heijen dit doen. 
Dat kan alleen in een dorp!”

Na de optocht mochten de kinderen knutselen, lekker 
knoeien met verf, al hadden sommige kinderen eigenlijk 

te mooie kleren aan. Gelukkig voor de mama’s was het 
uitwasbare verf. Na de pauze kwam er een goochelaar 
optreden. Dat vonden de kinderen ook echt prachtig.  Er 
werd gezamenlijk gezongen en cadeaus werden aange-
boden. Per klas hadden de kinderen een klapper gemaakt 
met daarin tekeningen, die de kinderen thuis gemaakt 
hadden. 

’s Middags was er een receptie met alleen hoogtepunten. 
De vader van Joke (90 jaar!) was erbij en ook Joke en 
Theo’s kleinzoon Daniël. Die twee hebben enorm geno-
ten. Er kwamen leerlingen van vroeger, oud-collega’s, ou-
ders van de kinderen, de schoolraad, de teamgenoten. Ja 
wie niet. De cadeautafel raakte voller en voller. Ze zijn er 
alle drie nog stomverbaasd over. 

Dat hadden ze niet verwacht. Er waren vele mooie dank-
woorden voor alle drie door Angèl Chen, de directeur 
van de school, maar ook van de schoolraad en de me-
dezeggenschapsraad. Miek werd nog op een bijzondere 
manier verrast door haar zoon Jorrit die de opleiding Mu-
ziek en Theater volgt op het conservatorium in Haarlem. 
Hij zong voor zijn moeder het nummer “She” van Charles 
Aznavour en begeleidde zichzelf op de gitaar. Een ontroe-
rend moment, niet alleen voor Miek!

Het feest werd besloten met een gezellige wokavond 
met het hele team. Miek blijft bij de Heggerank tot haar 
pensioendatum, maar voor Theo en Joke viel enkele da-
gen later het doek. Het zal niet alleen voor hen een rare 
gewaarwording zijn, maar zeker ook voor de Heggerank! 

‘Een ontroerend moment, niet 
alleen voor Miek!’
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Heisafeest

Het Heisafeest
jaargang 4

Hoogste tijd voor een “dieptegesprek” met deze club, die 
door enthousiasme gedreven allemaal aanschoven bij dit 
interview om toch vooral met klem te kunnen vertel-
len hoe leuk het allemaal wordt en wat wij, de andere 
Heijenaren , kunnen betekenen om er een geweldig week-
end van te maken, want dat ze het met zijn tienen niet 
alleen afkunnen, zoveel is wel duidelijk.

Een klein stukje geschiedenis..
In 2010 werd het eerste Heisa dorpsfeest gehouden ter 
gelegenheid van de feestelijke opening van de Hoofd-
straat na een grondige renovatie. De hele straat werd 
afgesloten voor verkeer en vele Heijense verenigingen 
droegen een steentje bij aan het programma. De tweede 
editie leek op de eerste, alleen werd niet meer de hele 
Hoofdstraat afgesloten maar concentreerde het gebeu-

Heijen! Wees je ervan bewust dat we samen een uniek feest kunnen maken! 

Hartekreet van de tien geestdriftige Heijenaren die druk in de weer zijn om op 17, 

18 en 19 mei weer een spetterend dorpsfeest te organiseren, maar…. zo houden ze 

ons ook voor: we kunnen niet zonder jullie vrijwillige medewerking!

ren zich op het (onofficiële) evenemen-
tenterrein. Vorig jaar gooide de organisatie 
het over een andere boeg, er kwam een DJ 
contest voor de jeugd op zaterdag en een 
brunch en talentenjacht op zondag. Vooral 
de brunch was een doorslaand succes. De 
organisatoren meenden toen nog dat ze 
met de kaartjes voor de brunch langs de 
deur moesten om ze te verkopen, omdat 
ze bang waren dat er anders niemand zou 
komen. Er moest uiteindelijk zelfs een tent 
bij gehuurd worden, wat veel extra kosten 
met zich meebracht. En toch moest er nog 
heel veel nee worden gezegd op de vraag 
of er nog brunchkaartjes waren….

Vraag aan de organisatoren: wat 
doen jullie precies en hoe gaat 
alles achter de schermen in zijn 
werk?
Van alle kanten komen de antwoorden. Het 
blijkt dat ze zich hebben opgedeeld in diver-
se commissies. Zo zijn er mensen die zich 
bezighouden met vergunningen en regelge-
ving van de gemeente, er is een sponsor-
commissie, een PR commissie en daardoor 
heen gevlochten, worden met elkaar de 
diverse elementen van het feest georgani-
seerd. Elke groep is verantwoordelijk voor 
zijn eigen taak en samen geven ze het feest 
vorm. Ze denken op de goede weg te zijn, 
maar toch is de organisatie nog steeds op 
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zoek naar de perfecte formule voor het feest. Dus heb je 
ideeën, ventileer ze gerust!

Wat kunnen we allemaal van jullie verwach-
ten op het Heisafeest?
En weer buitelen de antwoorden over elkaar heen, als 
ze allemaal tegelijk willen vertellen wat er voor leuks te 
beleven gaat worden.
Samengevat:
Op vrijdagavond gaat de Jeugddisco van start voor de 
jeugd van 12 tot 16 jaar met medewerking van DJ Bart 
van 20.00 tot 24.00 uur. Op deze avond zal natuurlijk géén 
alcohol worden geschonken, maar iedereen zal opgaan in 
de klanken die Bart uit zijn apparatuur weet te toveren. 
Zaterdagmiddag was er in eerste instantie geen pro-
gramma, dus de tent stond ter beschikking. Dat bracht 
Wilma Verhasselt op het lumineuze idee die middag het 
spektakel “Muziek Voor Iedereen” te laten plaatsvinden. 
Dit werd al een aantal keren georganiseerd bij Café Zalen 
Schuttershof onder haar bezielende leiding. Deze keer is 
het dus in de tent op het evenemententerrein. Wie er 
optreden? Het duo “Peer en Geer”, “Die Drie” en een 
feestband uit Ven-Zelderheide genaamd “Venzelf”. Deze 
artiesten doen op geheel vrijwillige basis (dus gratis!) mee 
aan een optreden voor mensen met een beperking, maar 
zeker ook voor mensen zonder (!), zoals de titel van dit 
evenement al zegt. 
De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers vanaf 14 
jaar die mensen die in een rolstoel zitten willen helpen 
bij bijvoorbeeld in- en uitstappen van de taxi, in en uit de 
tent rijden enzovoort. En wat zo mooi is aan deze middag: 

het grootste deel van de opbrengst van de drankjes en de 
entree komt ten goede aan de Samenloop voor Hoop 
die in Gennep gehouden wordt op 8 en 9 juni. Kom dus 
zeker even kijken deze middag!

Zaterdagavond: een optreden van de band “Wir sind 
Spitze”. Volgens de organisatie kan deze band een enorm 
feest op gang brengen met hun muziek. Ze spelen let-
terlijk “alles”; Nederlandstalig, Duitstalig, Engelstalig. De tap 
gaat open, we gaan er samen een geweldige feestavond 
van maken als het aan de organisatie ligt. Ze menen dat 
met Wir Sind Spitze geen probleem zal zijn. Het dak gaat 
eraf!

Zondag 19 mei, een toppertje! Om 11.00 uur begint de 
bekende brunch. Deze keer zal het er eerlijker aan toe-
gaan wat kaartverdeling betreft. Je moest ze namelijk zelf 
gaan kopen. Er zijn 473 plaatsen en vol = vol. De kaartver-
koop is inmiddels al achter de rug, als je dit leest.
De muziek tijdens de brunch wordt verzorgd door Die 
Original Maastaler, wie kent hen niet. Altijd garant voor 
“Musik und Gute Laune”. Deze keer nog meer plezier, 
aangezien de Revuegroep ook acte de présence zal ge-
ven. Na afloop van de brunch is het podium voor de 
vele talenten  die we in onze omgeving hebben. Tijdens 
de talentenjacht, beoordeeld door een deskundige jury, 

‘Wie dit duo nog niet kent moet 
beslist komen kijken en lachen 
om wat deze twee uitspoken.’
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kunnen we laten zien wat we kunnen. En dat hebben 
we vorig  jaar gezien: héél véél! Je kunt je er nog voor 
opgeven . Dus heb je een talent (mime, zang, goochelen, 
muziek, what éver) stuur een mailtje naar dorpsfeest.
heisa @gmail.com of wandel binnen bij het Heijs Hepke 
en je zit erbij. De winnaar(s) wacht een mooie prijs. Na-
melijk een professionele studio-opname bij Sam Janssen 
van Sound Records. Deze middag wordt ook weer door 
DJ Bart aan elkaar gepraat. Mis het niet!
Buiten is er ’s middags van alles te doen voor de kinderen: 
een mendemonstratie en ponywandelen, georganiseerd 
door Manege Bergemo. Er zijn springkussens, er mogen 
pipowagens worden beschilderd, evenals een auto. Kin-
deren mogen komen schatgraven in het zand en kunnen 
mooi geschminkt worden. 

Het feest wordt besloten met een optreden van de 
Amazing  Piano’s. Wie dit duo nog niet kent moet beslist 
komen kijken en lachen om wat deze twee uitspoken. Ze 
zorgen geheid voor een spetterend einde van het feest!

Hand- en spandiensten
Wij zijn enthousiast geworden van al deze mooie voor-
nemens, maar de gezichten van de organisatie staan toch 
een beetje zorgelijk. Ze hebben namelijk nog wel een 
groot aantal vrijwilligers nodig. Vooral de verenigingen zal 
worden gevraagd een steentje bij te dragen. Ze denken 
dat het feest nu staat als een huis en dat er zeker winst zal 
worden gemaakt. Deze kan ten goede komen aan de kas 
van de verenigingen, maar daar moet dan wel een kleine 
tegenprestatie tegenover staan. 

Kort samengevat heeft de organisatie nog de volgende 
helpende handen nodig:

-  Bij het opbouwen en inrichten van de tent voor aanvang 
van de jeugddisco op vrijdag 17 mei. 

-  Tijdens de jeugddisco, barpersoneel en hulp bij het op-
ruimen na afloop.

-  Helpende handen bij Muziek voor Iedereen, niet alleen 
voor de rolstoelers, maar ook hier voor de bar en op-
ruimen na afloop.

-  Tijdens het avondoptreden van Wir Sind Spitze: ook 
daar heeft men nog barpersoneel en opruimers nodig.

-  Vanzelfsprekend tijdens de brunch: hiervoor zoe-
ken ze 20 tot 30 personen voor het uitserveren van 
de drankjes.

-  Hetzelfde geldt voor de talentenjacht en het afsluitende 
optreden van Amazing Piano’s: ook hiervoor worden 
nog een aantal enthousiastelingen gezocht.

-  Maandag: opruimers! 

Dat moet toch lukken! De organisatie benadrukt: HEISA 
2013 is alleen mogelijk door de tomeloze inzet van VEEL, 
HEEL VEEL vrijwilligers. 
En natuurlijk was het ook niet mogelijk als ze niet een fijne 
groep gulle sponsoren hadden….
Mensen, geef gehoor aan deze oproep, zeker als het via 
je vereniging wordt gevraagd. Er vloeit zeker een stukje 
van de opbrengst in de kas van je vereniging terug….. “En 
bovendien”, zo verzekeren de organisatoren ons, “we zor-
gen goed voor onze vrijwilligers!  Ze komen niets tekort.” 
Dus hoe erg kan het zijn als je je een paar uur inzet voor 
“ons” dorpsfeest!
Mochten er nog kaartjes voor de brunch over zijn na de 
verkoopronde van 6 april, dan zijn deze verkrijgbaar bij 
Eeterij Heijs Hepke.

Alvast bedankt, namens de harde kern van organisatoren:

Friso Cornelissen, Patrick Deenen, René Groenen, Marion  
Peeters, Erica Reintjes, Nicole Scheffer, Thea Simons, 
René van Velthoven, Wilma Verhasselt, en Elly van Uden. 

HEISA = HEIJEN SAMEN

‘Dus hoe erg kan het zijn als 
je je een paar uur inzet voor 

“ons” dorpsfeest!’

Heisafeest
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Het zijn de kleine 
dingen die het doen
Moest u nooit zijn bij iemand in een mooi huis met een mooie voordeur 
maar het knopje van de bel was bijna onvindbaar aangebracht? Dat is lastig. 
En wat is nu een belknopje? Hebt u ook wel eens bijna uw nek gebroken 
bij het afdalen van een trap waarvan de laatste trede te hoog zat? En wat is 
nu de laatste trede? U kunt nog zo’n mooie mantel of jas hebben maar als 
er geen lusje aan zit, is dit vervelend bij het ophangen van uw kledingstuk. 
En wat is nu een lusje?
Kleine dingetjes zijn veel belangrijker dan ze schijnen. Je ergert je er dood 
aan of ze zijn een bron van vreugde die steeds terugkeert. Terecht vraagt 
u met aandrang: “zet nu even een knoop aan mijn jas, haal vandaag een 
nieuw lampje”. En zo kunt u nog veel meer dingen bedenken. Er is niets 
zo irriterend dan dat je dagelijks met iemand moet omgaan die altijd de 
deur laat staan klappen of duizend maal op een dag hetzelfde stopwoordje 
gebruikt. De reeks van deze kleine ergernissen is eindeloos uit te breiden. 
Kleine dingen kunnen een leven mooi maken of ze worden puntige keien 
waaraan je telkens je voet stoot, tot je er op den duur over struikelt. U ver-
gist zich daarom grandioos als u denkt dat u zonder waarde bent omdat u 
geen belangrijke positie hebt.
De mooiste paarlemoeren ketting is afhankelijk van de onzichtbare draad 
die de kralen verbindt. De kostbaarste briljant moet rekening houden met 
het laatste tandje van de zetting waarin hij is gevat. De hele ruimtevaart 
hangt af van een honderdste millimeter dit en een tiende seconde dat.
De ‘minste’ mens op aarde is in ieder geval zo belangrijk dat de oneindige 
God hem de moeite waard heeft gevonden om hem uit te denken en 
hem het leven te geven. En leert de Bijbel niet dat Jezus zijn leven heeft 
gegeven, en nog wel door aan een kruis op een gruwelijke manier te ster-
ven en dit voor iedereen, dus ook voor die mens die zichzelf als klein en 
nietig beschouwt?
Wens uzelf geluk dat u een steentje mag zijn in het grootste mozaïek van 
Gods schepping, dat toch een kunstwerk is. Maar verheug u vooral erover 
dat u iets mag betekenen in het leven van een ander. Te mogen leven, is 
dat niet zo iets heerlijks dat ieder leven ten volle levenswaard is? Wie daar-
enboven nog iets heeft mogen betekenen voor een andere mens is zijn 
gewicht in goud waard.

Delf waar u staat, want waar u staat, liggen de goudaders van het geluk!
Pastoor H. Reijnen

Heisa

Zaterdag 04 mei 
geen dienst

Zondag 05 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Donderdag 09 mei 09.30 uur 
Hemelvaart, Eucharistieviering met 
het Gregoriaans koor

Zaterdag 11 mei 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 12 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 18 mei 
geen dienst

Zondag 19 mei 09.30 uur 
Pinksteren, Eucharistieviering met 
fanfare EMM

Maandag 20 mei 09.30 uur 
2e Pinksterdag, Eucharistieviering 
met volkszang

Zaterdag 25 mei 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor; 
er is tevens kindernevendienst

Zondag 26 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans  koor

mei
2013

vieringen in

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 infor-
matie:   www.heijen.info
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Wisseling kerkbestuur

verloting paaskaars

Onderhoud kerk

Met eervol ontslag van het bisdom stopt Wilma Vinck als kerkbestuurslid en secretaresse na zich twee periodes van 
acht jaar (met een onderbreking van twee jaar) intensief te hebben ingezet voor onze parochie. Wilma voelde zich 
altijd heel betrokken bij het reilen en zeilen van de Heijense kerk. 
Wilma, voor alles wat je voor onze parochie gedaan en betekend hebt als kerkbestuurslid, hartelijk dank.

Als nieuw bestuurslid en secretaresse zal door Deken Smeets op 7 mei 2013 mevrouw Truus Lamers-Willems 
worden beëdigd. Wij wensen Truus veel succes en voldoening toe.
Het kerkbestuur

Op de Pinksterdagen is na de mis weer de verkoop van lootjes om voor de paaskaars in aanmerking te komen. Wilt 
u lootjes? Op 19 en 20 mei kosten ze € 1,00 voor twee stuks. 
De trekking vindt 2e pinksterdag, 20 mei, direct na de mis plaats. Het winnende nummer wordt bekend gemaakt op 
www.heijen.info en in de volgende Heisa / Hèjs Nèjs. De kaars kan afgehaald worden bij pastoor Reijnen.

Onze kerk, die nu ruim 50 jaar is, vertoont hier en daar niet alleen zichtbare maar ook hoorbare slijtage. Het is velen 
opgevallen dat een poosje geleden de klokken niet meer luidden. Boven in de toren is alles versleten behalve de 
klokken zelf (al is uit een klok zelfs de klepel gevallen).
Ook de elektriciteit is versleten en was niet meer veilig, maar dit is gedeeltelijk al vervangen. Tevens heeft het orgel 
groot onderhoud nodig. Al met al betekent dat niet alleen een grote klus maar, nog erger, grote rekeningen. De of-
fertes zijn opgestuurd naar het bisdom om te proberen subsidie te krijgen uit de pot voor groot onderhoud.

Voor het verdere verloop in een van de volgende Hèjs Nèjs meer.
Het kerkbestuur

De kinderen van onze basisschool “De Heggerank” hebben tijdens de vastenperiode hun uiterste 
best gedaan om hun spaarpotjes op school te vullen. Op Goede Vrijdag is de opbrengst geteld. 
Met alle karweitjes hebben ze € 759,26 opgehaald. Hartelijk dank aan alle kinderen.

De oudere inwoners van Heijen hebben via de vastenzakjes ook nog een mooi bedrag bij elkaar 
gebracht. De opbrengst uit de vastenbus is € 266,50. Tezamen heeft de Heijense bevolking dus 
het mooie bedrag van € 1.025,76 aan de Vastenactie gegeven. Wilt u alsnog de Vastenactie 
steunen, lever dan uw bijdrage in bij pastoor Reijnen. 

De opbrengst zal, zoals ook eerdere jaren, verdeeld worden over de diverse projecten van: 
het bisdom, Jan Laarakker en pater Gruyters.
Iedereen die zo gul gegeven heeft, op welke manier dan ook, onze hartelijke dank voor 
uw bijdrage .

Opbrengst vastenactie

Heisa
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Voor deze editie hebben we een bezoek gebracht aan de 
huidige Hoofdstraat 32. In vroeger tijden nog genoemd 
Rijksweg, sectie A 1019.
De bouw van deze villa startte in 1933, in opdracht van de 
gezusters Marie en Stien Boumans. De woning werd opge-
leverd in 1936. De bouwkosten voor dit pand bedroegen 
toentertijd rond de 4.500,= gulden. De woning werd ge-

tekend door architect George Rasker uit Boxmeer, die o.a. 
ook de hand had in de woningen Hoofdstraat 20 en 22, 
beide ook in een eigen, karakteristieke stijl. 
Marie, lerares aan de lagere school in Heijen van 1917 tot 
1960, werd ook wel “Spoarse Juf” genoemd. Deze bijnaam 
is erin gelegen dat de ouders van Stien en Marie woonden 
in de boerderij op “De Spooren”, aan de Grens in Heijen. 
Het gezin Boumans telde daar, naast Marie en Stien, nog 10 
kinderen. 

Daar het huis van Stien en Marie dicht bij de lagere school 
aan de Kasteelstraat lag, gebeurde het weleens dat leerlin-
gen die na moesten blijven, bij Spoarse Juf thuis hun straf-
werk “mochten” maken.

Op een gegeven moment constateerden Marie en Stien 
dat er boven in het huis ergens een lekkage was, maar ze 
konden de oorzaak niet achterhalen. Regelmatig klopten ze 
bij buurman Fons Coenders aan om hun ergernis te uiten. 
Fons opperde om het dak dan te laten repareren. In plaats 
van een reparatie lieten de gezusters het gehele pannendak 
vervangen, kosten 8000,= gulden. Dat was bijna het dubbele 
van de bouwkosten van de woning in 1936. 

Bij het ophalen van het oud ijzer voor de Heijense Fanfare 
gooide Stien een matras achter van het balkon. Toen het 
matras achter op de ijzerkar belandde, viel er een stukje van 
een vinger uit. Stien ontkende dat het van haar was. Twee 
dagen heeft ze met haar hand in het zout water gezeten, 
voordat ze uiteindelijk toch maar naar de dokter ging.

Chris Kerkhoff, die het goed kon vinden met de oudtantes,  
schoffelde vaak het onkruid onder de heg. Toen Chris 16 jaar 
was geworden, kreeg hij als beloning hiervoor een half flesje 
bier in het schoongespoelde gebittenglas. Daarna werd het 

Hoofdstraat 32

‘Toen het matras achter op de 
ijzerkar werd gegooid viel er 
een stukje van een vinger uit’

‘Dat was bijna het dubbele 
van de bouwkosten van de 

woning in 1936’
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dopje weer keurig netjes op het bierflesje gedaan tot de 
volgende week.
In 1981 verkochten Marie en Stien het huis aan Thei (De 
Smid) en Marie Kerkhoff-Coenders. Zij woonden in het huis 
met de nog enige thuiswonende zoon Theo. 

Zoals veel huizen in vroeger tijden, beschikte de woning 
over een zogenaamde kolenkelder. Van buitenaf werd de 
kolenvoorraad hierin aangevuld. Inmiddels is deze kelder 
dichtgemaakt. 
Het huis heeft vanaf het begin een centrale verwarming, 
voor die tijd zeer modern. De verwarming werd vroeger 
gestookt met de kolen. Het geheel was een open systeem 
zonder verwarmingspomp. Boven op zolder stond een 
open bak waarin de aanvoerleiding en retourleiding uit-
kwam. Deze bak moest regelmatig worden bijgevuld. De 
radiatoren waren van gietijzer en loodzwaar. Eenmaal warm, 
had je er wel de hele dag plezier van.

Opvallend en zeer fraai aan de woning is dat het interieur 
nog vrij authentiek is. Enkele aanpassingen zijn gedaan, zoals 

de 3 ramen op de overloop. Daarnaast is een glas in lood 
raam voor het raam in de zitkamer geplaatst.
In het huis bevindt zich nog steeds de suite, een combina-
tie van een voorkamer, de kamer aan de straatkant, en een 
achterkamer, gescheiden door  twee schuifdeuren. In beide 
kamers stond een geheel identieke schouw, als het ware in 
spiegelbeeld. 
De familie Kerkhoff had op een bepaald moment een nieu-
we zitbank op het oog voor in de voorkamer. De bank paste 
echter alleen als de schouw in die kamer gesloopt werd.  Zo 
gezegd , zo gedaan, maar wel een mooie nieuwe bank in de 
voorkamer.

In 1991 verkochten Thei en Marie het pand aan Antoinette 
Linders en Maarten Verbaarschot, met zoontje Ronnie . 
Het huis heeft onlangs nog een opknapbeurt gehad, waarbij 
de authentieke stijl in stand is gelaten.
Antoinette en zoon Ron wonen nog steeds in het huis. 

Gerrie Franken en Riet Reijnen
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Hoe is het toch met

Bunzing (Mustela putorius)
Tijdens de vrijwilligersavond van de parochie sprak Marij 
Manders-Müskens mij aan. Ze vertelde dat haar zoon Piet 
tijdens het knippen van de heg een bijzondere ontdekking 
had gedaan: een dode bunzing.
Ik sprak daarop Piet aan en vroeg hem of hij de foto’s die 
hij gemaakt had naar me wilde mailen zodat ik een ver-
haaltje over de bunzing kon schrijven als bijdrage voor het 
aprilnummer van Hejs Nejs. Het is altijd leuk om gebruik te 
maken van waarnemingen van eigen plaatsgenoten
Piet stuurde de foto’s op en schreef daarbij: 
Ik was op 1, 2 en 3 maart van dit jaar (2013) de heg in de 
boomgaard aan het knippen tussen ons en Snellen Groothan-
del. Inmiddels was de heg ruim 4 meter hoog en ruim 3 meter 
breed geworden. Doordat het geen gezicht meer was heb ik 
deze nu 2 meter hoog en 1 meter breed gesnoeid. De bunzing 
heb ik gevonden tijdens het knippen van de heg bij ons in de 
boomgaard. Hij lag onder een boom in een konijnenhol ver-
scholen. Ik zag hem daar liggen omdat ik even tijdelijk de trap 
onder de boom had neergelegd en wij moesten lunchen. Ik had 
de trap daaronder neergelegd met het idee dat niemand deze 
daar kon vinden zodat die niet weggehaald kon worden. Het is 
trouwens jammer dat de bunzing overleden is omdat wij nogal 
veel last van konijnen hebben. De bunzing is meegegeven aan 
iemand van de vogelwerkgroep uit Boxmeer, die hadden hem 
graag om hem op te laten zetten.

Uiterlijk
De bunzing, in onze streek beter bekend als ulling, heeft 
een donkerbruine vacht met een geel, geelwitte of licht-
bruine ondervacht, die er vooral op de flanken doorheen 
schemert. In de winter is zijn vacht langer dan in de zomer. 
Het gezicht van de bunzing heeft wel iets weg van een 
maskertje. Op de foto is dat helaas niet zo goed te zien 
maar  je kunt wel zien dat het diertje en sprekend kopje 
heeft met kleine grijswit omrandde oortjes. De poten zijn 
donker en relatief kort maar zeer krachtig met  stevige na-
gels. Hiermee kan hij zelf holen graven, maar hij maakt ook 
gebruik van bestaande holen. De bunzing kan een totale 
lichaamslengte van 45 tot 65 centimeter bereiken; manne-
tjes worden aanzienlijk groter en zwaarder dan vrouwtjes. 
Een mannetje heeft een kop-romplengte van ongeveer 33 
tot 45 cm en een staartlengte van 12 tot 18 centimeter. 
Het gewicht varieert van  500 gram tot 1,8 kilo. Het vrouw-
tje heeft een kop-romplengte van ongeveer 28 tot 38 cm 
en een staartlengte van 11 tot 15 centimeter.  Zij kan een 
gewicht bereiken van 300 tot 900 gram. 

Voedsel
Het is een zeer actief roofdier dat leeft van kleine tot mid-
delgrote gewervelde dieren zoals, muizen, ratten maar ook 

Heije - Natuurlijk - Mojjer
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konijnen en vogels. Hij jaagt het liefst in de schemering 
en de nacht. Ook fruit, insecten en wormen staan op het 
menu. Doordat ze niet kieskeurig zijn wat hun eten betreft 
komen bunzings in verschillende landschapstypen voor. In 
de winter vaak in bebouwde gebieden, wat de vindplaats 
van deze bunzing ook bevestigt.
Vijanden zijn onder andere vossen maar ook de mens, 
want veel van deze mooie diertjes worden slachtoffer van 
het verkeer. De bunzing wordt beschouwd als een nuttig 
dier vanwege de gewoonte om op knaagdieren te jagen. 
Hij kan echter ook ziektes als hondsdolheid en honden-
ziekte overbrengen op mens en dier. 

Levenswijze
De bunzing is een bodembewoner die zelden klimt, ook 
zwemmen doet het dier niet graag. De bunzing is minder 

behendig dan zijn verwanten zoals hermelijn en wezel. Hij 
beweegt door afwisselend te lopen en te springen en nu en 
dan stil te staan op de achterpoten. De voortbeweging van 
de bunzing is opmerkelijk snel en lijkt van de zijkant bezien 
meer op een zwemmende beweging. Dit komt omdat de 
bunzing de voor- en achterpoten beide tegelijk gebruikt. 
Het lichaam wordt dicht bij de grond gehouden en de kop 
en nek worden vooruit gestoken. De rennende bunzing 
heeft hierdoor wel iets weg van een slang.

Voortplanting en leeftijd
Tijdens de paartijd tussen maart en mei maakt het manne-
tje lange tochten. Heeft hij eenmaal een vrouwtje ontmoet 
dat maakt hij haar langdurig het hof. Uiteindelijk laat het 
vrouwtje zich slap en willoos als een dood prooidier mee-
slepen, waarna de paring plaatsvindt. De draagtijd is onge-
veer 4 tot 6 weken. Er worden er 4 tot 10 jongen geboren, 
die het vrouwtje alleen grootbrengt. Al na twee maanden 
gaan ze mee op jacht en enkele maanden later zijn ze zelf-
standig en zoeken hun eigen territorium.

Met dank aan Marij en Piet Manders voor de foto’s.
Groeten en tot mei.
Martha en Paul

Dressuurstal Deenen
Onlangs werd er in Panningen een 4- en 5-jarige jonge paarden dres-suur competitie gehouden. Georganiseerd door Buitenhof de Leistert.  Op zaterdag was de voorselectie en waren er 40 starts waar John Deenen en Evita 6e werden. Op zondag was de halve finale en daarvan mochten de beste 3 door naar de finale waar de paarden werden gereden door Carl Hester uit Engeland, die olympisch goud behaalde met zijn team in Londen.  John Deenen en zijn paard Evita zijn hier tot de finale gekomen en behaalde een mooie 3e plaats. (zie foto) 

Nu ook privé ponylessen bij Dressuurstal Deenen gegeven door Lisette  Deenen . Voor kinderen van 7 jaar en ouder met enige ervaring. Voor meer informatie: bekijk onze website www.dressuurstaldeenen.nl of bel: 06-21807115. 

  17-18-19 mei

  Heijen

Vrijdag 20.00 u Jeugddisco met DJ Bart

entree € 2,-  incl. 1 munt

Zaterdag 19.30 u

Feestband 

Wir sind Spitze!

entree € 7,50 

voorverkoop € 5,-

Zondag

Tent
Buitenterrein

Vanaf  11.00 u Vanaf  14.00 u

Dorpsbrunch met Paarden men-demo

Die Original Maastaler Kinderactiviteiten

Heijen’s Got Talent

DJ Bart & Amazing Piano’s

Heijense 

Agrariers

Heije - natuurlijk - Mojjer
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Interview

Eén keer per jaar
kleurt Heijen Oranje….

Het ene na het andere comitélid kwam aangehuppeld en 
binnen de kortste keren werd de kring rond de tafel in de 
gezellige woonkamer van Stiena en Gerrit steeds groter. 
Gerrit toverde de ene pot koffie na de andere pot thee 
tevoorschijn. Natuurlijk moest er eerst bijgeklept worden, 
dus voor je het weet ben je een half uur verder en heb je 
nog geen één aantekening gemaakt. Maar dat geeft niets, 
dat hoort allemaal bij de gezelligheid. 

Wie er allemaal waren? Comitéleden Sidney Laracker 
(40), Suzanne van den Corput (29), Eelco Basten (40) en 
Anneke  Knigge (40). En dan is de groep niet eens compleet. 
Want ook Diederik Hol (voorzitter) en Wilbert Janssen  
horen er bij. Eelco is penningmeester en heeft deze taak 
begin dit jaar overgenomen van René Lambregts.

En dat hebben we te danken aan het actieve Oranjecomité dat Heijen rijk is. 

We dachten, we gaan eens praten met een aantal pannenkoekenbaksters die 

zich ieder jaar inzetten tijdens dit feest en misschien schuift er ook nog wel een 

oranjecomitélid aan. En zo kon het gebeuren dat wij op een koude lenteavond te 

gast waren bij Stiena en Gerrit Jacobs. En wat denk je? 

‘Gerrit toverde de ene pot 
koffie na de andere pot thee 

tevoorschijn.’

En verder de pannenkoekenbaksters van 
het eerste uur Leny Guelen (67) en Stiena 
Jacobs (76). Leny is altijd zeer actief Oranje-
comité-lid geweest. Je kunt wel stellen dat 
ze heel veel voor het comité heeft bete-
kend en geregeld. Inmiddels is Leny gestopt.

Een stukje geschiedenis.
Op een avond in 1995 werd in Café 
’t Centrum  bij Piet de Rooy, het idee voor 
een Oranjefeest geboren en dat is niet 
apart want zoals je weet vinden de beste 
ideeën hun oorsprong aan de tap. En dus 
werd er die avond het Oranjecomité op-
gericht. Het bestond uit Geert Schonen-
berg, Henk Koster, Rinie Linsen, Jan Peeters 
en Wilma Verhasselt. Het Oranjecomité 
stelde zich ten doel ieder jaar op 30 april 
een Koninginnefeest te organiseren voor de 
kinderen van Heijen. Leny Guelen kwam er 
later bij. Zij verrichtte allerlei hand- en span-
diensten in het comité en introduceerde 
het Sinterklaasfeest, maar daarover in een 
latere editie meer.

De eerste jaren maakte het comité dank-
baar gebruik van de Manege De Kleine 
Hoef aan de Hoofdstraat. Na de optocht 
van versierde fietsen en steppen door 
de straten van Heijen met muziek van de 
fanfare  belandde de hele groep daar en de De Pannenkoekenbaksters van het Oranjefeest in actie
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kinderen konden zich uitleven in allerlei leuke spelletjes. 
De middag werd besloten met een picknick. 

En nu?
De optocht is gebleven en een deskundige jury deelt 
leuke prijzen uit aan de kinderen met de mooist ver-
sierde fietsjes. De kinderen worden ook nog als ze dat 
willen geschminkt. Er is echter wel wat veranderd. Om-
dat Koninginne dag midden in de meivakantie valt zijn veel 
kinderen en ook fanfareleden met vakantie en dus is de 
groep kleiner geworden. Maar veel grootouders laten 
hun kleinkinderen van buiten Heijen graag meedoen met 
het Heijense Oranjefeest, zo vermoeden de comitéleden. 
Want ondanks de vakantietijd is het aantal deelnemende 
kinderen niet eens zo veel afgenomen. Het schommelt al 
jaren rond de 150 deelnemers. In plaats van de fanfare 
gaat er een auto met een muziekinstallatie voorop. De 
locatie is ook veranderd.

De stoet eindigt nu bij Gemeenschapshuis D’n Toomp. 
Daar ligt een ruim grasveld omheen en bij mooi weer 
worden de spelletjes buiten gespeeld. Maar als het regent 
vindt het hele gebeuren binnen plaats. Het luchtkussen 
van Harry Winkelmolen en de pony’s van Bergemo vor-
men gewilde attracties. De picknick is verdwenen en daar-
voor in de plaats zijn de pannenkoekenbaksters gekomen.
Leny is jarenlang de “beslagmaakster” geweest en denk 
eraan: daar mocht geen klontje in zitten! Dat was haar uit-
daging. De pannenkoeken worden vervolgens door een 
hele stoet vrijwilligsters gebakken. De harde kern pan-
nenkoekenbaksters wordt gevormd door Stiena Jacobs, 
Marietje Jansen, Truus Nellen en Gonny Ruhl.

Annie de Rijck en Gisela Lamers waren de vaste in-
valsters. Stiena: “ik kan toch zo genieten van al die kleine 
hongerige kindersnoetjes! De kinderen komen  meteen 
op de lekkere geur af als we nog maar net met bakken 
zijn begonnen.” 
Op zo’n middag jassen de baksters er met gemak wel 
tweehonderdvijftig pannenkoeken doorheen! 
De kinderen kunnen voor een klein bedrag een “strip-
penkaart” kopen waarmee ze de hele middag zoet zijn. 
Op vertoon van de kaart kunnen ze meedoen met de 
spelletjes en ook een zakje chips, iets te drinken en een 
zakje snoep bemachtigen. En natuurlijk zo’n legendarische 
pannenkoek! Anneke en Suzanne, die het beslag maken 
van Leny hebben overgenomen, vertellen lachend dat het 

hen de eerste keer niet helemaal gelukt was beslag zon-
der klontjes te maken. Gelukkig was de deskundige vlak 
bij de hand en waren de klontjes in een handomdraai 
verdwenen!

Het Kroningsfeest.
Zoals we allemaal weten vindt dit jaar op 30 april het 
kroningsfeest plaats en dat heeft het comité geïnspireerd 
tot het verzinnen van een andere invulling van de dag. 
Je hebt er al over kunnen lezen in het vorige Hèjs Nèjs. 
Aangezien de kroning in Amsterdam in de middaguren 
plaats zal vinden en de meeste mensen deze gebeurtenis 
graag op TV zullen willen volgen, begint het Kroningsfeest 
in Heijen deze keer al om 10.30 uur. De kinderen worden 
verzocht zo veel mogelijk als koning en koningin verkleed 
te komen. Vanuit de gemeente krijgt Heijen een kronings-
boom aangeboden die feestelijk zal worden onthuld op 
het grasveld tussen de Lijsterbesstraat en de Acaciastraat. 

De kinderen zullen daarna in drie groepen worden ver-
deeld. Eén groep gaat mozaïeken en het comité beraadt 
zich nog wat met de kunstwerkjes gaat gebeuren. Mis-
schien wel de stoep voor D’n Toomp opvrolijken? Maar 
andere opties staan ook nog open. Verder zal er door een 
tweede groep een dans worden ingestudeerd en gaat de 
derde groep spelletjes doen. Na een tijdje rouleren de 
groepen, zodat iedereen alle activiteiten kan ontdekken. 
Natuurlijk worden er na afloop weer pannenkoeken ge-
geten. En nu maar duimen voor mooi weer en …. hopen 
dat de nieuwe pannenkoekenbaksters het beslag maken 
nu helemaal onder de knie hebben! We vermoeden dat 
Leny nog wel een oogje in het zeil zal houden, dat kan ze 
vast niet laten….
Toch moj dat we in Heijen zo’n actief Oranjecomité heb-
ben en dat al jarenlang. Weer iets dat ons samen bindt en 
waar we trots op kunnen zijn.

Vergeet ook niet om een kijkje te nemen op                           
www.oranjecomiteheijen .nl. Op deze site staan veel foto’s 
van activiteiten uit vorige jaren. 

‘Stiena: “ik kan toch zo 
genieten van al die kleine 
hongerige kindersnoetjes!’
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per telefoon 0485-513506. Kosten 
per jaar: € 25,- exclusief verzend-
kosten; inclusief verzending in 
Nederland € 50,-

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

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? 
Stuur een e-mail naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697 

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

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst 
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen
Jos van der venn

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
Boumans & verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen

Oplage:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van bij-
dragen in de vorm van teksten etc. 
tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Dinsdag 30 april
10.30 - 14.30 uur D’n Toomp

Kroningsdag
Donderdag 2 mei 

14.00 - 16.30 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zondag 5 mei 

14.30 uur Schietterrein
Sint Dionysiusgilde - Koningschieten

Zondag 5 mei 
14.30 uur Sportpark de Heikamp

V.V. Heijen 1 - DSV 1

Zondag 12 mei
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt
Vrijdag 17 mei t/m Zondag 19 mei (Pinksteren)

Evenemententerrein Hoofdstraat
Heisa

Zondag 19 mei
9.30 uur Kerk

Fanfare EMM luistert de Pinkstermis op

Zondag 26 mei
Zij Aktief - Dauwtrappen en ontbijt

Maandag 27 mei
Van 19.00 uur tot 20.00 uur

Fanfare E.M.M. - Donateursactie
Donderdag 30 mei

Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen - Wedstrijd Heijen 1 – G-team

Vrijdag 31 mei/Zaterdag 1 juni
V.V. Heijen: Jeugdkamp

Zaterdag 1 juni
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi en feestavond

Zaterdag 1 juni
19.00 uur Zaal Schuttershof

Sint Dionysiusgilde
Inhalen Koningspaar en Koningsreceptie

Donderdag 6 juni
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp

KBO Kienen

Zondag 9 juni
9.30 uur Zaal Schuttershof 

Vogeltjesmarkt

Donderdag 20 juni
Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Zaterdag 22 juni
20.00 uur Zaal Schuttershof

Heijen Open Air

Zaterdag 29 juni
Zaal Schuttershof

Afterparty Veni Vidi Vici Fietsie

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 
op 30 mei 2013

Agenda 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  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767




