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Column
Kiezen
Iedereen heeft kiezen (gehad) en bijna iedereen mag kiezen. Over gebitten en wat dies meer zij wil het hier niet
hebben, maar wel over de aanstaande verkiezingen voor de
gemeenteraad.
Oorspronkelijk zouden deze belangrijke verkiezingen al op
5 maart plaatsvinden, maar omdat het dan Aswoensdag is
en de diverse hoofden dan waarschijnlijk nog flarden van
carnavalsplezier moeten verwerken, is twee weken uitstel
gegund. Het wordt dus de 19e maart. Ik zei al belangrijke
verkiezingen en dat zijn het ook: we kiezen immers het
hoogste gemeentelijke orgaan: de raad. Niet het college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn de
belangrijkste organen van de gemeente, maar dat is al sinds
Thorbecke de raad. Hij (ja de raad is mannelijk, misschien
wel omdat de man vroeger belangrijker was dan de vrouw,

Sint Dionysiusgilde
Oud-papier in plaats van tuinactie
Sinds augustus 2013 haalt het Sint Dionysiusgilde elke
twee maanden het oud papier in Heijen op. Hiervoor
zetten zich 12 gildebroeders en –zusters in en dat levert
goede inkomsten op om de gildekostuums, attributen
en gildeactiviteiten te kunnen financieren. Om het kleine
aantal gildebroeders en –zusters niet teveel te belasten,
heeft het bestuur besloten om de oud-papier actie in
plaats te zetten van de jaarlijkse tuinactie. De tuinactie
werd in 2004 gestart als vervanging van de huis-aanhuis kerstactie en heeft 10 jaar zeer succesvol gedraaid.
Nu is het tijd geworden om de tuinactie in te ruilen
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dat dacht hij zelf tenminste….) bepaalt wat er met de centen gebeurt en controleert het college.
De raad beslist over een oneindig aantal ontwikkelingen in
onze gemeente en een aantal zaken gaat zeker ook Heijen
aan. Hierbij moet je bedenken, dat de gevolgen van de beslissingen nog tientallen jaren doorwerken. Weloverwogen
besluiten met afweging van alle voors en tegens zijn onontbeerlijk. En dit is zeker niet gemakkelijk! Alle oplossingen
hebben wel voor- en nadelen. Maar er moet wel een keer
besloten worden. We moeten immers verder.
Als u naar de Heijense situatie kijkt, zijn de ontwikkelingen
in de kern: waar komt de beoogde bebouwing, waar en in
welke vorm een plein, hoe verhoudt dit zich tot de (recreatie)woningen in Diekendaal, wat moet er gebeuren met het
hoofdpijndossier De Brem? Hoe houden we de belangrijke
voorzieningen? Et cetera.
Mijn advies zou zijn: Maak in ieder geval gebruik van uw
democratische recht en ga naar de stembus. En let de komende weken goed op de verkiezingsprogramma’s van de
diverse partijen en wat ze daarin te melden hebben over
Heijen. Natuurlijk is de raad er voor de hele gemeente,
maar Heijen is daar wel een wezenlijk onderdeel van. Mijn
(verkiezings) leus zou zijn: “Loat Heije mojjer worre! “
De nieuwe raad kan daar veel in betekenen.

voor het oud-papier. Het gilde dankt alle inwoners van
Heijen voor hun voortreffelijke steun aan haar tuinactie
en rekent op voortzetting van uw steun middels het
inzamelen van het oud-papier.
Om haar kostbare gildekostuums en –attributen te
kunnen blijven financieren houdt het Sint Dionysiusgilde
dit jaar de volgende acties: rommelmarkt op 2e Paasdag
(21 april), donateursactie in de week voor de Heijense
kermis en ophalen van oud-papier op de laatste
donderdag van de even maanden. Door uw steun
kunnen we doorgaan met het stand houden van ons
cultureel erfgoed en de leefbaarheid van de Heijense
gemeenschap vergroten.

Verenigings- en ander nieuws

Vereniging voor senioren
KBO Heijen

communicatieve en administratieve vaardigheden;
flexibel en coöperatief in de samenwerking, graag ook
met computerkennis.
Interesse in de problematiek die nu op het pad komt
van de ouderen is natuurlijk belangrijk.

In deze tijd van veranderingen, onzekerheid, flinke
bezuinigingen probeert de KBO er voor haar leden
te staan. KBO werkt plaatselijk maar is ook landelijk
politiek actief wanneer het om ouderenbeleid gaat,
zoals bijvoorbeeld over Wonen, Leven en Welzijn.

Als bestuur hebben wij een zeer goede verhouding
onderling, respecteren en ondersteunen elkaar.
Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag zo
houden.

Plaatselijk heeft de KBO een eigen bestuur.
Op geheel vrijwillige basis zetten wij ons in voor de
belangen van onze leden.

Ben jij bereid ons jouw medewerking te geven, neem
dan contact op met ons secretariaat.
Tel : 513170.

Voor versterking van ons bestuur zoeken wij
een voorzitter: man/vrouw, 55 plus, met goede

Met vriendelijke groet
Bestuur KBO Heijen.

Sint Dionysiusgilde
Spullen voor de rommelmarkt van het gilde?
Het gilde houdt dit jaar haar rommelmarkt op 2e
Paasdag, maandag 21 april.
Hebt u spullen voor de rommelmarkt en kunt u niet
wachten tot april? De gildebroeders komen ze graag bij

u ophalen als u ons even belt op 0485-512859 (Theo
van Haare) of 06-51861798 (John van Haare).
Sint Dionysiusgilde Heijen

Zotte zaoterdag
op d’n urste mêrt ien 2014
Nog mar un par wèèk te gaon en dan barst ut carnavalsfeest wèr los. Òk dit jaor vliege wej die dol dwaze dagen
ien mit onze knaller “ Zotte Zaoterdag !! “. Grandioze artiesten zuals Da Ma Zoeë, De Geliënde, Roland & Carien
en onzen DJ Bully Wully zulle ollie trakterè op prachtige Limburgse carnavalsmuziek. Gè mucht mit blèère, mit
danse, mit hosse of finaal uut ow dak gaon. Vur dèt lèèste is d’r un uutgelèèze half uurèke op d’n aovund mit d’n
titel “ Die Verrücte Halbe Stunde “. Wat dà precies ienhèlt kriegde den aovund nog dur,
mar ut kan en mug dan hòst allemaol mit… “ L U C H T ”. Tussendur zulde òk dit jaor
wèr un par keer ut lied van koning Pinteman en unne loeiende sirene heuren. Alleen
dan zulle Raodsleden wèr als gekke dur de zaol renne um van hun méters bier af te
komme. Te zot vur woorde, dà gè vur unne pries van € 11,- of 6 mùùnte 11 bier kunt
koopè. Dost ow op ow mojst uut als eenling, paar of groep en wácht mar es af wat
dà kan opleveren. Hoe laot gè mucht komme? Vanaf 20:00 uur ien onze residentie
Schutterhof. Wej trappe af um 20:30 uur.
Dit motte zie.n, belèève, vùùle en prùùve!! Wej belòve ollie unne knater gekke Zotte
Zaoterdag vol genot, lol en amusement!!
Namens de Zottezaoterdag kèmmissie: Bart, Eric, Koen, Tom en Theo
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Verenigings- en ander nieuws

HSV Heijen
Goed nieuws voor de Heijense sportvisser!
Vanaf augustus vorig jaar mag men met de vispas van
HSV Heijen ook in de Oude Maasarm aan de Heijense
kant vissen. Voor diegenen die nog geen vispas hebben
en daar toch graag willen gaan vissen geldt het volgende:
U kunt zich aanmelden bij Jan de Valk, (café-zalen
Schuttershof), of u meldt zich direct per e-mail aan bij
HSV Heijen via ietenpiet@t-online.de
U dient dan de volgende gegevens mee te sturen :
Naam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer en e-mailadres.
De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.
Over te maken op bankrekening nr. 1221 96198 ten
name van HSV. Heijen.

Op het moment dat dit bedrag op onze rekening is
overgeboekt ontvangt u een voorlopige vispas waarna
u binnen 2 - 3 weken uw definitieve vispas per post
ontvangt.
Als u alleen in de Looi in ons viswater wilt gaan vissen
dan voldoet een bijdrage van € 15,00 per jaar, want
daar hebt u geen vispas voor nodig.
Voor wie het nog niet wist, volgend jaar bestaat HSV
Heijen alweer 20 jaar, dus willen we proberen hieraan
een extra tintje te geven.
Hoe? Dat weten we nog niet maar het zal zeker met
vissen te maken hebben.
Tot ziens, horens of mails Piet van Rooij secretaris /
penningmeester.

Kom eens kennis maken
met het Sint Dionysiusgilde!
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Wie zijn toch die gildebroeders en –zusters van het
Sint Dionysiusgilde? Wat doen ze op vrijdagavond
in gemeenschapshuis d’n Toomp? Is het er gezellig
en voel ik mij er thuis? Allemaal vragen waarop het
Sint Dionysiusgilde een antwoord wil geven tijdens
haar kennismakingsdag op zondag 23 maart van
11.00 tot 14.00 uur in gemeenschapshuis d’n Toomp.
Gildebroeders en –zusters leggen u dan graag uit wat een
schuttersgilde inhoudt en u kunt zelf kruisboogschieten,
trommelen en vendelen in ons nieuwe onderkomen.
Uiteraard geven wij u ook een doorkijkje naar onze
zomeractiviteiten op ons schietterrein De Maasarm en
er zal een levendige presentatie over ons gilde draaien.

Gildebroeder of -zuster zijn is geen verplichting, je
voelt je er gewoon thuis. En het Sint Dionysiusgilde
heeft haar leden veel te bieden: trommelen, vendelen,
kruisboogschieten op de vlakke baan (winter) en op
de paal (zomer), geweerschieten of gewoon gezellig
meegaan naar gildedagen en andere gilde-evenementen.
Voor ieder wat wils! Het Sint Dionysiusgilde moet
zich steviger verankeren als Heijense vereniging om
bij te kunnen blijven dragen aan de leefbaarheid van
de Heijense gemeenschap. En schuttersgilden staan
niet voor niets op de lijst van cultureel erfgoed van de
UNESCO. Ze zijn een bindend element in een kleine
leefgemeenschap.

Het Sint Dionysiusgilde kent een gezonde
leeftijdsverdeling van haar gildebroeders, -zusters en
schuttersleden. Elke leeftijdscategorie is met minimaal
vijf leden vertegenwoordigd. Het draait bij een gilde
niet om winnen. Er zijn regelmatig wedstrijden in
diverse disciplines, maar onderlinge gezelligheid
en verbroedering zijn belangrijker dan winnen.

Loop eens binnen op zondag 23 maart in
gemeenschapshuis d’n Toomp en proef de sfeer van
het Sint Dionysiusgilde. Ex-leden, woonachtig in Heijen,
ontvangen een speciale uitnodiging en we nodigen
onze collega-verenigingen, die ook gebruik maken van
d’n Toomp, van harte uit om eens kennis te komen
maken met het gilde. De koffie en thee staan klaar!

Hèjs Nèjs
februari 2014

Bericht van het bestuur

Bericht van

het bestuur

Sluiting pinautomaat Rabobank
Plotseling, zonder enige aankondiging, bleek de pinautomaat op
zaterdag 18 januari gesloten. Uiteraard heeft Hèjje Mojjer meteen
maandag 20 januari met de Rabobank contact opgenomen en de
volgende klachten neergelegd:
1. De communicatie naar de inwoners van Heijen is totaal in
gebreke gebleven. Heijen is door deze actie overvallen. Ook
klanten zijn niet op de hoogte gesteld.
2. In het kader van de leefbaarheid van Heijen is de sluiting een
zeer kwalijke zaak. Uit de recente enquête (december 2013)
onder de senioren van Heijen bleek dat juist deze groep mensen
deze voorziening heel erg nodig heeft.
Het DB van Hèjje Mojjer heeft per direct een gesprek met de
directie van de Rabobank geëist en heeft op woensdag 22 januari,
samen met de KBO Heijen, nogmaals de grieven en de boosheid
van Heijen verwoord. De heer Vossen (directeur Particulieren
& Private Banking) gaf drie argumenten waarop de Rabobank
vrijdag 17 januari (!) heeft besloten om de pinautomaten van
Heijen en Beugen per direct te sluiten: verhoogd risico op ram- en
plofkraken (in Heijen en Beugen extra gevaarlijk in verband met de
combinatie met een woonpand), het geringe aantal pintransacties,
de trend dat mensen steeds meer direct in winkels.
‘Pinnen moet in de buurt’, staat in de Gelderlander van donderdag
30 januari 2014 te lezen. Elke dag verdwijnen pinautomaten. Maar
zelfs minister Jeroen Dijsselbloem en andere politieke kopstukken
vinden dat iedereen binnen een straal van 5 kilometer moet
kunnen pinnen. Dat betekent echter dat er voor Heijen nog niets
zou veranderen: Gennep is binnen deze straal bereikbaar.
Maar wij willen dat contant geld opnemen in Heijen mogelijk moet
blijven, zeker voor de senioren en minder validen! Contant geld
wordt in Heijen regelmatig gebruikt in de horeca, d’n Toomp, in
de kantines van de voetbal- en tennisvereniging en voor andere
betalingen. Helaas is pinnen bij de Troefmarkt geen optie.
De door de Rabobankdirecteur genoemde alternatieven –
1. gewoon ergens anders (Gennep) pinnen; 2. ouderen kunnen
kinderen of buren laten pinnen; 3. geld bestellen en laten komen
brengen - vinden wij zeer bezwaarlijk.
M.b.t. 1: Voor meerdere ouderen is het niet makkelijk om in
Gennep te pinnen.
Bovendien zullen mensen die dat wel doen nog meer geneigd
zijn om dan ook de boodschappen in Gennep te doen. De lokale
Troefmarkt is dan de dupe.

M.b.t. 2: De Rabobank promoot hiermee dat de pincode, die toch
angstvallig bewaakt moet worden, meegegeven wordt aan derden.
Dat is toch verboden! Vreemde zaak.
M.b.t. 3: De geldbrengservice van de Rabobank blijkt landelijk geen
goed alternatief en na het eerste jaar worden deze ‘servicekosten’
in rekening gebracht. (Zie artikel van de Rabobank in de Maas- en
Niersbode van woensdag 12 feb.)
Is de Rabobank nog wel de bank zoals wij die kenden? Nu (b)
lijkt het een bank die zonder enig overleg dorpen confronteert
met het sluiten van een belangrijke voorziening. In ieder geval
heeft het imago van de Rabobank een fikse deuk opgelopen. Van
betrouwbare bank, dichtbij, wordt het een onvoorspelbare bank
op afstand.
De bank paradeert met de volgende reclameboodschap:
“Samen zijn we de bank…..U bepaalt de koers van uw bank
Als betrokken klant kunt u lid van de Rabobank worden. Zo kunt
u meedenken over ons beleid, en over onze producten en diensten.
Ook kunt u meebeslissen over onze rol in de samenleving. U bepaalt
zelf waar uw bank naar toe gaat.”
Als bovenstaande waar is en de Rabobank dat waar wil maken, dan
moeten we allemaal onze ontevredenheid en teleurstelling met
betrekking tot de sluiting en de manier waarop deze is uitgevoerd
kenbaar maken. Zeker ook aan de bank zelf en aan de ledenraad!!!
Want dan kunnen we de koers meebepalen.
In een eerdere mail aan onze leden hebben we opgeroepen om
de Rabobank te bellen of te mailen. (Tel. Rabobank land van Cuijk
en Maasduinen 0485-450450 of mail naar info@lvcm.rabobank.nl)
Maar hierbij willen wij iedereen ook oproepen om de bijgevoegde
petitie te ondertekenen en bij de leden ven het DB in de bus
te deponeren. Het DB zal dan zorgen dat de petitie van de
Heijenaren bij de directie van de Rabobank terecht komt!
Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 21 maart wordt om 20.00 u. in d’n Toomp de algemene
ledenvergadering van Hèjje Mojjer gehouden. Naast algemene
zaken en een overzicht van de financiële middelen, ontwikkelingen,
activiteiten en plannen, willen wij ook de leden nadrukkelijk
betrekken bij het vorm geven van het kernplan Heijen.
Het DB van Hèjje Mojjer,
Pierre Hendriks, Berkenstraat 11
Frans Storms, Hoofdstraat 26
Edwin Jans, Meidoornstraat 22
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Interview

Ouwe rotauto’s!
Maar daar meent Harry Lamers (76) (Harry van klompe Jan) helemaal niets van als
hij deze woorden uitspreekt. Met je geliefde van vlees en bloed is het immers ook
niet altijd koek en ei. En dat zijn oldtimer, de Roadster uit 1947, zijn geliefde op vier
wielen is, is wel duidelijk. Sommige mensen hebben een hobby, anderen een passie.
En deze keer zijn we op bezoek geweest bij drie mensen met een passie voor het opknappen van oude auto’s. Behalve Harry zaten nog twee verliefde heren aan tafel: Nol
Simons (59) die kwam vertellen over zijn Opel Commodore GS/E uit 1973 en Wiel
Janssen (64) over zijn Triumph Spitfire van bouwjaar 1976.

Wanneer en hoe zijn jullie met deze liefhebberij begonnen?
Dat blijkt voor alle drie anders te liggen.
Harry vertelt: “Toen ik in 1997 in de VUT
ging kon ik even helemaal geen benzinelucht meer verdragen, ik had vijfenveertig
jaar in de garage gewerkt, eerst bij Auto
Jetten in Gennep, daarna bij garage Nabuurs in Bergen.

kijken. Ik kocht een blauwe Triumph Spitfire uit 1976.
Hij liep nog, maar had wel wat schade. Er moest veel
aan gebeuren: deuken eruit, las- en spuitwerk, de spat
schermen, het plaatwerk alsook de bodemplaat heb
ik opgeknapt, maar een volledige restauratie was niet
nodig. Motorisch was deze auto 100% in orde. Dat had
Harry, die daar het meeste verstand van heeft, geconstateerd. Ik heb ‘m nog steeds en hij rijdt mij overal naar
toe.”

Maar na een poosje, toen ik klaar was
met het opknappen van de tuin, begon
het toch weer te kriebelen en kocht ik in
Veendam de eerste oude auto om op te
knappen. Een Triumph Spitfire. Toen ik ‘m
kocht was het donker en maar goed ook,
want als ik ‘m bij daglicht had gekocht had
ik er misschien nog vanaf gezien. Daarna
begon het sloopwerk en had ik dringend
een lasser nodig. Die was snel gevonden:
buurman Wiel Janssen, die had er verstand van: Als het moet last hij zelfs hout
aan elkaar!”

Toen ik ‘m kocht was het
donker en maar goed ook.

Wiel sluit aan: “Ik raakte gelijk geïnteresseerd en toen de auto van Harry klaar
was ben ik zelf maar eens rond gaan
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Triumph Spitfire uit 1976
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vernieuwd (gespijkerd)

Bij Nol lag het nog anders. Hij werkte in de zeventiger jaren bij Jetten
in Gennep. Nol: “Ik was 17 en kwam met mijn brommertje naar de
garage. Om bij te verdienen werkte ik in het weekend bij de Kuulwei.
Ik was klaar met de opleiding bankwerker en op aanraden van mijn
leraar Theo Arts ben ik twee jaar naar Boxmeer gegaan voor de opleiding tot automonteur. Na deze opleiding zei ons mam: ga maar bij
Jetten vragen of ze werk voor je hebben en pa zei: ik heb nog met Jan
Jetten gevoetbald, dus dat moet goed komen. En zo ging het ook. Tot
mijn diensttijd heb ik bij Jetten gewerkt. Als er nieuwe auto’s geleverd
werden zaten die in die tijd helemaal in de paraffine en die moest

Pa zei: ik heb nog met Jan Jetten
gevoetbald,
dus dat moet goed komen.
verwijderd worden. Op een dag kwam er een splinternieuwe zwarte
Opel Commodore binnen. Zwart was helemaal uit! Fleurige auto’s, die
waren in de mode! Er zat ook een rare spoiler onder en ik vroeg mij
af: Wie wil dat ding? Hij bleek bestemd voor Fred Steinmann uit Gennep die er twee jaar mee heeft gereden. Daarna werd hij doorver-

MG td 1951 na 12 maanden rijklaar

kocht aan Jan van Arensbergen. Ik was al
een hele tijd gek van die Commodore.
Tijdens een bruiloft in de Kroon sprak
ik Jan aan. Waar is die auto vroeg ik, hij
bleek kapot te zijn en voor twee en een
half duizend gulden mocht ik ‘m kopen.
De auto opgehaald en een nieuwe versnellingsbak erin gezet. Na anderhalf uur
reed ik er mee rond door Gennep! Dat
was in 1979. Ik heb er nooit meer afscheid van genomen.
Zes jaar geleden heb ik ‘m nog een keer
helemaal uit elkaar gehaald. Bij ons huis
was er geen ruimte voor, maar bij mijn
schoonmoeders huis wel. Dus verhuisde ik de auto en alle gereedschappen
naar haar. Een ander voordeel was: iedere week zondagse soep! Maar ja, als je
vervolg op blz 10
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eenmaal aan het slopen bent dan weet je nooit wat je tegenkomt. Je
hebt wel veel discipline nodig. Je moet jezelf dwingen er iedere week
aan te werken, al is het maar een paar uur, anders verwatert het.
Ik heb de carrosserie helemaal gereviseerd. In uren heb ik er wel een
half jaar aan gewerkt. Mijn vrouw Thea en kinderen hebben er overigens wel een keer een ongeluk mee gehad. Bij toeval had ze de
Commodore mee. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als
ze haar eigen auto had meegenomen! De Commodore heeft zeker
al 300.000 km gelopen en ter informatie aan de liefhebbers: hij heeft
zes cilinders, een 2.8 injectiemotor en rijdt 1:7 (als je geluk hebt). Thea
heeft overigens ook haar aandeel aan de restauratie geleverd. Zij heeft
het dak van de auto aan de binnenkant met nieuwe stof bespannen.”
Harry heeft inmiddels al meerdere auto’s helemaal gesloopt en opgeknapt. Dan zei hij op zondagmorgen tegen zijn vrouw Ria: “vind je het
goed als ik een uurtje de garage in ga?” En dan wist ze het wel: “die zie
ik de komende uren niet meer terug.” Vaak werd Wiel erbij geroepen:
kom je efkes, dat efkes liep geregeld uit…
Maar ze vindt het wel heerlijk met de oldtimer rond te rijden. De
enige oldtimer die ze nog thuis hebben is de Roadstervan 1947 en de

oude
Stond 40 jaar in

MG TD van 1951; deze komt uit Engeland. Harry: “het is een virus, een hobby
zonder grenzen: ik ben tig keer naar
Engeland geweest voor onderdelen en
dergelijke. Van dit type auto reden er
maar achttien rond in de Benelux. En
hoe exclusiever het merk en het type
hoe zeldzamer de wrakken en de onderdelen! Je loopt rond op een Engelse
automarkt en je hebt een bord om je
nek: ik zoek onderdelen voor die en die
auto. En dan maar hopen dat iemand
je aanspreekt! Er worden onderling onderdelen geruild en men reviseert deze
ook over en weer.
Veel hulp en grote inzet heb ik gehad
van Wiel voor het laswerk en van Piet
Vullings, die de motoren heeft gereviseerd. Bij autobedrijf Repkesis de
Roadster van 1947 gespoten door Stan

pleet)
schuur (wel com

De DKW scooter rijklaar

DKW Hob
by
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Interview

Opel Commodore GS/E uit 1973

Seegers uit Heijen. Wiel, Piet en Stan: geweldenaars in hun vak, aldus
Harry. Maar ook echtgenote Ria hielp af en toe een handje mee, onder andere met de bekleding.
Harry heeft zoals gezegd meerdere oldtimers opgeknapt, maar ook
een DKW scooter van 1953. Wegens plaatsgebrek staat de MG bij
zijn zoon in Venray.
Hij vertelt over de MG: “Met die MG was veel aan de hand. Je moet
weten dat de carrosserie van deze auto uit houten delen bestaat, waar
later het plaatwerk overheen gespijkerd zit. Toen ik de MG- onder
delen kocht kreeg ik er een zak speciale spijkers bij voor het houtwerk.”

Toen ik de MG- onderdelen kocht
kreeg ik er een zak speciale
spijkers bij voor het houtwerk.”
De Roadster uit 1947 is dus nog steeds in het bezit van Harry, evenals
de MG in Venray. De Roadster: een beauty zoals hij daar staat te glanzen in de goed beveiligde garage van Harry en Ria,. Alle onderdelen
aan de auto zijn liefdevol opgepoetst. Het stuur zit “aan de verkeerde
kant”. Dat geeft wel eens misverstanden bij de mensen die hen met
deze auto zien rondrijden. “Had Harry gedronken, vragen ze dan aan
Ria, omdat jij achter het stuur zat?” Ze kunnen er hartelijk om lachen.
Met deze auto hebben ze ook al veel toertochten gemaakt. Eenmaal
moest per ongeluk een helling van 25% worden genomen, toen hielden ze wel even hun hart vast. Halverwege zo’n helling moet je niet
stil hoeven staan! Want dan trek je misschien de koppeling aan gort.
Gelukkig liep het goed af. Zo reden ze een keer met de oldtimerclub
“binnendoor” naar Italië. De reserveband bleef thuis, want de overige
clubleden hadden Harry gevraagd onderdelen en zijn stofjas mee te

nemen. En die waren hard nodig! Harry
heeft onderweg menige reparatie uitgevoerd. Tegenwoordig nemen ze ook
plakmaterialen en banden
afnemers
mee. Want de moderne garages hebben totaal geen sjoege hoe deze ouderwetse banden moeten worden gerepareerd!
Ook zijn ze onderweg regelmatig aangehouden door andere weggebruikers.
Harry: “Dan bleek er ruzie in de auto te
zijn ontstaan over de vraag in wat voor
auto wij reden!”
De kleinkinderen Indy en Jente mogen
ook vaak mee. Dan zitten ze achterin
in de zogenaamde dickyseat. Jente heeft
zijn opa bezworen: “Opa, deze auto
mag je NOOIT verkopen.” En voor
lopig houdt opa zich daar maar aan.
Want een nieuw project zit er op korte
termijn niet in….

“Opa, deze auto mag
je NOOIT verkopen.”
Op de foto’s krijg je een aardig beeld
van het restauratieproces: als je de
beginfoto ziet denk je als leek, dat komt
nooit meer goed, maar als je dan het
eindresultaat ziet dan besef je dat hier
kanjers aan het werk zijn geweest!

Hèjs Nèjs
februari 2014

Een zes cilinder, 2.8 ltr injectiemotor

11

Extra verenigingsnieuws

De slagwerkgroep wil mensen
optrommelen voor het goede doel…
Het idee leefde al veel langer. De slagwerkgroep van fanfare EMM was van plan
een goede doelen concert geven. Een avondvullend muziekprogramma waarvan
de opbrengst naar een door henzelf gekozen doel zou gaan. Nu is het dan zover.
Het doel is gevonden, dicht bij huis.
Mathijs, Patricia en Famke
De vijfjarige Famke is het dochtertje van
Mathijs en Patricia Coenen. Mathijs is al 33
jaar lid van de slagwerkgroep van fanfare
EMM en ook bij het fanfareorkest maakt
hij deel uit van de slagwerksessie.
Bij Famke werd anderhalf jaar geleden het
Nefrotisch Syndroom geconstateerd, een
nare nierziekte, waarvan gelukkig 80% van
de patiënten geneest. 16% geneest na veel
medicatie en dan blijft er nog 4% over die
er levenslang last van zal blijven houden.
Deze patiënten komen aan de dialyse, een
enorme belasting voor patiënt en familie.
Tot deze laatste 4% behoort jammer
genoeg ook Famke. Zonder ingreep zal ze
haar nierfunctie gaan verliezen. Onduidelijk
is hoe de ziekte bij
haar is ontstaan. Is het
aangeboren of erfelijk?
De doktoren zijn er nog
niet uit. Men zit nu in de
fase van predialyse: hoe
verder, thuis dialyseren
of in het ziekenhuis? Is er
transplantatie mogelijk in
de toekomst? Droevige
vragen waar ze met
moeite een antwoord op
kunnen vinden. Wat erbij
komt is dat het een zeer
zeldzame ziekte is en dat
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slechts twee op de 100.000 kinderen deze ziekte krijgen.
In het Radboudumc zijn er op dit moment maar vijftien
kinderen van 0 tot 18 jaar die gedialyseerd worden ten
gevolge van het nefrotisch syndroom.
Wat is precies het Nefrotisch Syndroom, Mathijs en
Patricia?
Zij geven ons de tekst van een informatiebrief die wij
hieronder letterlijk citeren:
Nefrotisch syndroom
Nefrotisch syndroom is een zeldzame en ernstige
aandoening die zowel bij kinderen als volwassenen kan
voorkomen. Onder nefrotisch syndroom verstaat men een
combinatie van symptomen die gezamenlijk optreden. Het
nefrotisch syndroom is dus geen ziekte met één bepaalde
oorzaak, maar een aandoening die het gevolg kan zijn
van velerlei afwijkingen. Bij het nefrotisch syndroom ligt
de oorzaak in de nier en
dan vooral in de filtertjes
(glomeruli). Dit syndroom
leidt tot hoog eiwitverlies
in de urine dat het
lichaam onvoldoende kan
aanvullen waardoor er een
tekort aan eiwit ontstaat
in het bloed. Het leidt
ook tot vochtophoping
in het lichaam en
gewichtstoename.
Dit syndroom leidt niet
direct tot een verminderde
nierfunctie maar wel op

Extra verenigingsnieuws

De vijfjarige Famke

langere termijn. De behandeling gebeurt met zware medicatie die op
zich ook weer vaak bijwerkingen geven (groeiachterstand, obesitas,
diabetes, staar, osteoporose).
Hoe ziet Famke’s leventje er uit?
Niet gemakkelijk, zo blijkt. Ze heeft in haar jonge leventje al heel
veel nare onderzoeken moeten doorstaan. Ze is snel moe, moet
regelmatig geprikt worden en slikt per dag enorm veel medicijnen.
Patricia laat de “medicijnkast” zien, een grote schaal met pillen en
drankjes. Famke neemt de medicijnen wel redelijk zonder morren in,
maar de laatste tijd wordt het moeilijker, zo laten ze ons weten. Ze
hebben haar verteld dat deze medicijnen nodig zijn om haar beter te
maken, maar zo langzamerhand gelooft ze daar niet meer in. Aan de
buitenkant zie je niets aan Famke maar van binnen is ze ernstig ziek.
Het doel voor het Benefietconcert van de slagwerkgroep was hierbij
dus gevonden. De opbrengst gaat naar de Nierpatiënten Vereniging
Nederland (NVN) niet te verwarren met de Nierstichting, die haar
geld voornamelijk spendeert aan onderzoek. Nee, de NVN is er
speciaal voor de patiënten zelf, om hen te begeleiden, hun leven
te veraangenamen en informatie te geven. De informatiebrief zegt
hierover het volgende:
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
De NVN zet zich in voor individuele belangen van mensen met chronisch
nierfalen, ook voor de kleinere groepen patiënten met zeldzame nierziekten.
Belangrijk daarbij zijn onze sociaal raadsvrouwen die ondersteuning
bieden bij problemen rond school, studie, werk, inkomen, uitkeringen
als gevolg van de nierziekte. Maar we hebben ook een luistertelefoon
waar mensen naar toe kunnen bellen die iemand willen spreken die zelf

ervaring heeft met nierziekten. Hier kunnen
ook ouders en partners naar toe bellen.
We maken ons sterk voor onderling contact
van mensen met nierziekten en hun
omgeving. Van elkaar kunnen we veel leren.
Naast themadagen die we organiseren is er
ook een online panel dat we bevragen over
hun ervaringen op diverse terreinen (van
zorg en behandeling tot werk en vakantie
na transplantatie). We dragen vanuit
ervaringsdeskundigheid bij aan verbetering
van de zorg voor mensen met nierziekten
en aan onderzoek.
We geven veel informatie en bieden
diverse vormen van ledenvoordeel (via onze
webwinkel, via www.mijnnieren.nl waar
bijvoorbeeld de zorgverzekeringvergelijker te
vinden is, etc.).
De leden zijn nauw betrokken bij het
opstellen en uitvoeren van onze activiteiten.
Van alle nierpatiënten in Nederland (circa
60.000) is ongeveer 12% lid van de NVN,
wat hoog is voor een patiëntenvereniging.
Al dit werk kost geld en we worden daarvoor
o.a. gesubsidieerd door de Nierstichting
maar dat is niet kostendekkend. We zoeken
daarnaast altijd naar aanvullende financiële
middelen om ons werk te kunnen voort
zetten. De bijdrage via het benefietconcert
is daarom van harte welkom. Bij voorbaat
onze dank.
Hans Bart
Directeur NVN
De Benefietcommissie
De eerste stap naar het concert was het
samenstellen van de benefietcommissie.
Deze commissie bestaat uit Casper Traa,
Gerbo van der Cruijssen, Ramon Pluk,
Roy Kerkhoff en Bart van den Corput.
Allen lid van de slagwerkgroep. Toen het
ziektebeeld van Famke bekend werd
binnen de slagwerkgroep was men het er
snel over eens. “Waarom zo ver naar een
vervolg op blz 15
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één
groot avontuur!
Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag. Kijk voor het laatste
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Extra verenigingsnieuws

De benefietcommissie: Ramon Pluk, Bart van den Corput en
Roy Kerkhoff. Op de foto ontbreken Casper Traa en Gerbo van der
Cruijssen. Zij zijn allen lid van de slagwerkgroep.
goed doel zoeken als we iets dichtbij hebben waarop we ons kunnen
focussen?”, aldus Bart. De commissie heeft zich maar meteen een
ambitieus streefbedrag ten doel gesteld waarvan men hoopt dat zij
dat tijdens het benefietconcert kunnen overhandigen aan Hans Bart
van de NVN. De lat hoog leggen is de slagwerkgroep eigen, anders
waren ze ook nooit Nederlands Kampioen geworden! “De lat hoog
én er overheen”, aldus Ramon.
Hoe willen jullie dat bereiken?
Ideeën zijn er genoeg onder de commissieleden, maar in de loop van
dit jaar zullen die een voor een worden gelanceerd. Je leest hier nog
wel over in het Hèjs Nèjs. De commissie belooft ons geregeld een
update te zullen verstrekken over de stand van zaken en de ideeën die
uitgewerkt zijn of gaan worden. Voorlopig hebben ze vier actiepunten:
- Ze willen bedrijven benaderen voor directe of indirecte sponsoring
voor het Benefietconcert.
- Er zal een loterij komen, waarvoor ook bedrijven zullen worden
benaderd voor het sponsoren van de prijzen.
- Het Benefietconcert zelf. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 1 november
2014 in D’n Toomp. Men belooft een spectaculair programma op
de planken te brengen op zeer hoog niveau; daarna een feestelijke
afsluiting. Gemeenschapshuis D’n Toomp draagt zijn steentje bij door
de winst van de tap te doneren aan het goede doel. Dat is moj.
- Donaties: mocht je geraakt zijn door deze actie, dan kunnen donaties nu
al worden gestort op rekeningnummer NL26 RABO 0122 1924 27
ten gunste van donatie NVN onder vermelding van “benefietconcert
fanfare EMM”

De Commissie hoopt op een volle
bak op zaterdag 1 november en ook
van tevoren op veel positieve reacties
van de Heijenaren en de bedrijven. Ze
zullen zich op alle mogelijke manier de
komende maanden laten zien en horen.
Wij wensen de trommelaars heel veel
succes met hun sympathieke actie. Het
is in het verleden al heel vaak gebleken
dat zij heel veel tamtam kunnen maken
en dat zal voor deze gelegenheid heel
erg van pas komen. Noteer alvast met
stip de datum in je agenda:
ZATERDAG 1 NOVEMBER 20.00
UUR BENEFIETCONCERT DOOR
DE
SLAGWERKGROEP
VAN
FANFARE EMM TEN BEHOEVE VAN
DE NIERPATIENTENVERENIGING
NEDERLAND IN GEMEENSCHAPS
HUIS D’N TOOMP!
Denk aan Famke en aan je eigen
gezonde kinderen…..!
Patricia maakt ons tijdens ons gesprek
nog attent op een boekje dat haar
erg gesteund heeft: Achtbaan van
Gevoelens, geschreven door Martine
Delcour. Martine is ervaringsdeskundige,
haar kind heeft dezelfde ziekte gehad.
Het boek is bij de boekhandel en op
internet te bestellen. De opbrengst gaat
in zijn geheel naar het onderzoek van de
nieraandoening nefrotisch syndroom.

De commissie heeft niet stil gezeten en er is alvast een e-mailadres
geopend: benefietconcert-emmheijen@hotmail.nl. Suggesties en
aanbevelingen zijn welkom. De flyer en logo zijn al ontworpen en
klaar en staan bij dit artikel.
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Een administratie in een oude schoenendoos
is niet meer van deze tijd….
En die nemen de heren van ALFAP Administratie- en belastingadvieskantoor dan
ook niet meer in behandeling, maar voor de rest is alles mogelijk. ”Wij komen van
alles tegen”, aldus Herman Kamps van Alfap en feitelijk geldt dat ook voor ons,
redactieleden.
Deze keer zijn we dus op bezoek geweest bij bovengenoemd administratiekantoor,
omdat zij al geruime tijd een advertentie plaatsen in het Hèjs Nèjs. Het is altijd
reuze interessant een kijkje achter de schermen van onze sponsoren te nemen en
spannend om er dan een redactioneel stuk over te schrijven.
ALFAP
We spreken met Herman Kamps (54)
en met onze dorpsgenoot Eelco Schoofs
(43). ALFAP werd opgericht op 1 juni
2008, aan het begin van de crisis dus,
daarover verderop meer. Eelco en Herman
kenden elkaar al geruime tijd, ze hebben
tien jaar lang nauw samengewerkt bij
een accountantskantoor. Daar ontstond
het idee om voor zichzelf te beginnen.
De klantenkring groeide gestaag en in
2009 kwam Maarten Jacobs het team
versterken, gevolgd in 2012 door Wim
Jacobs (geen familie van elkaar).

Eelco: “Bij ons heeft
de klant een gezicht en
geen klantnummer.
De onderscheidende kracht is dat ze
alle vier alle klanten kennen, ook hun
persoonlijke situatie. Dit is van groot
belang voor de advisering. Eelco: “Bij
ons heeft de klant een gezicht en geen
klantnummer. De klant vindt het belangrijk
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dat hij steeds hetzelfde aanspreekpunt heeft. Daarom
wil ALFAP ook niet heel erg groot worden. We willen
het overzichtelijk houden.”
Het eerste kantoor in 2008 werd geopend aan de
Spoorstraat, naast het Wolwinkeltje, tegenover de
benzinepomp. Men startte zoals gezegd in crisistijd
en achteraf gezien heeft dat niet eens zo ongunstig
uitgepakt. Want ondernemers zijn op zoek naar
een adviseur die kennis van zaken heeft, tegen een
betaalbaar tarief. En ALFAP kan een betere prijs/kwaliteit
verhouding bieden, omdat grotere kantoren natuurlijk
met een veel grotere overhead zitten. “Deze prijs/
kwaliteit verhouding is onze kracht.” volgens Herman.
“We hebben een zeer gunstige en concurrerende
tariefstelling.”
Hoe komen jullie aan de naam ALFAP?
Het blijkt dat het eerst de bedoeling was geweest
om het bedrijf Alfa te noemen, naar de eerste letter
van het Griekse alfabet. Maar er bleek al een Alfa
Accountants te bestaan, dus zijn ze verder gaan
puzzelen naar een geschikte naam. Het werd ALFAP. En
die letters staan voor: A Administratie/Accountancy –
L Loonadministratie – FA Fiscaal Advies – P Personele
zaken. We vragen hen de diverse takken nader toe te
lichten.

het moderne kantoor van Alfap Accountants
Herman: “We verzorgen de complete administratie, uitmondend
in een jaarrekening of een deel van de administratie, waarbij
de klant zelf inboekt. Verder alle fiscale werkzaamheden (aangifte
inkomstenbelasting,
omzetbelasting,
vennootschapsbelasting,
successie- en schenkbelasting) alsmede de verzorging van de complete
loonadministratie. Personele zaken bestaan uit het vervaardigen van
arbeidsovereenkomsten, uitdiensttreding, advisering in de uitvoering
van CAO’s en begeleiding in geval van faillissement. Kortom, een
totaalpakket. Klanten zijn voornamelijk MKB en landbouwbedrijven
tot maximaal vijftig werknemers, zzp’ers en vrije beroepsbeoefenaren.
Het is een zeer brede klantenkring, actief in diverse branches.
Hoe is de taakverdeling?
Het blijkt dat Eelco de meeste taken op accountancygebied voor
zijn rekening neemt en Herman, als belastingadviseur aangesloten
bij het Register Belastingadviseurs, is de fiscale man en adviseur voor
de klanten. Wim doet de loonadministraties en alles wat daarmee
samenhangt en Maarten verwerkt de administratie die klanten
aanleveren, stelt jaarrekeningen samen en verzorgt de interne ICT.
Voor al het werk wordt gebruik gemaakt van softwarepakketten op
administratief en fiscaal gebied.
Wat denken jullie, hoe ziet de toekomst eruit?
Herman: “Op ons vakgebied verandert er voortdurend wat. Je ziet
duidelijke verschillen tussen de jongere en de oudere ondernemers.
Voor de ouderen is administratie vaak een noodzakelijk kwaad. Een
jongere ondernemer doet meer zelf op administratief gebied en is

duidelijk met automatisering opgegroeid.
Wij zien een duidelijke verschuiving
naar meer begeleiding en sturen op
actuele cijfers en minder inzoomen op
historische cijfers, zodat de ondernemer
cijfers voor het management kan
gebruiken. Onze klanten hebben de
mogelijkheid om online in te loggen op
ons systeem om zelf hun administratie te
verwerken. Wij hebben de mogelijkheid
om met de klant mee te kijken en hem
te begeleiden in dit proces. Voorzichtig
zien wij dat de economie wat aantrekt.
We komen er gezamenlijk wel uit.”
Het nieuwe pand aan de Niersstraat.
Het pand aan de Spoorstraat werd
allengs te klein en de heren moesten op
zoek naar een grotere accommodatie.
En ze hadden geluk. Ze konden het pas
gerenoveerde pand aan de Niersstraat
13 verwerven. Dit pand kennen we
allemaal. Vroeger was hier de apotheek
in gevestigd. Maar het pand heeft nog
veel meer bestemmingen gehad. Het
vervolg op blz 19
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BEWUST BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!
Varkensvlees: Le Porc Fermier,
afkomstig uit de Belgische Ardennen.
Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie,
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.

Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het
verzorgen van de loonadministratie in de meest
ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening.
Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand
nemen.

Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.

Een lekker stukje verantwoord vlees
voor elke gelegenheid

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl

Boeren met ambitie

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.
Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het
boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten,
werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een
tevreden klant.

www.forfarmershendrix.nl

Boeren met ambitie

Interview

werd gebouwd rond 1890 en diende als café en hotel. Later kwam er
de Belastingdienst in totdat in 1973 het nieuwe belastingkantoor aan
het Europaplein werd geopend. Vanaf dat moment tot voor enkele
jaren geleden was het de bekende apotheek. Een projectontwikkelaar
kocht het pand, realiseerde er zeven appartementen en een
kantoorruimte in.

Ondanks de moderne inrichting heeft
het pand zijn klassieke uitstraling niet
verloren.
Die kantoorruimte werd dankbaar aanvaard door de vier heren
van ALFAP. De heren waren niet te beroerd zelf de handen uit de
mouwen te steken en schilderden en klusten dat het een lieve lust
was. En het resultaat is verbluffend. Ondanks de moderne inrichting
heeft het pand zijn klassieke uitstraling niet verloren. Aan de wanden
hangen enorm uitvergrote foto’s van de vroegere bestemmingen van
het gebouw. Zo zie je een foto van de zaal waar de mensen van de
belastingdienst werkten en van de buitenkant van het pand toen het
nog een café was. In de deuropening staan de toenmalige uitbaters.
Eelco en Herman horen met gepaste trots onze loftuitingen aan.

Nog wat feitjes
ALFAP Administratie en Belasting
advies
kantoor is aangesloten bij RB
(Register Belastingadviseurs). Vanuit
RB wordt een fiscaal actualiteitenblad
samengesteld en ALFAP stelt dit blad
gratis ter beschikking aan hun klanten
en relaties. Dat blad heet Fiscaal Advies
en ligt ook altijd ter inzage. Verder
heeft ALFAP een complete en zeer
overzichtelijke website, waarin alle
disciplines duidelijk worden uitgelegd.
Zie www.ALFAP.nl
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met
ALFAP Administratie en Belasting
advieskantoor
Niersstraat 13
6591 CB Gennep
Telefoon 0485-511515
administratie@alfap.nl
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Van links naar rechts: Wim Jacobs, Maarten Jacobs, Herman Kamps en Eelco Schoofs. Foto Frans Thonen
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Heisa

Jezus Christus als
eengeboren

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 33
E: 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 informatie:
www.heijen.info

zoon en onze Heer (2)

vieringen in

Maart

2014

Zaterdag 01 maart
geen dienst
Zondag 02 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Woensdag 05 maart 19.00 uur
Aswoensdag, Eucharistieviering met het
Gezinskoor
Zaterdag 08 maart 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 09 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor
Zaterdag 15 maart 19.00 uur
Eucharistieviering met volkszang;
voorstellen communicantjes
Zondag 16 maart 09.30 uur
Gebedsdienst met volkszang
Vrijdag 21 maart 19.00 uur
Vormsel; Eucharistieviering met zang
door Emma Loeffen
Zaterdag 22 maart 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zondag 23 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 29 maart
geen dienst
Zondag 30 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor
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Toen Jezus kort voor zijn dood gevraagd werd of Hij de Christus
is, de Zoon van God, bevestigde Jezus deze vraag, zo lezen we in het
Marcusevangelie. Deze bevestiging leidde ertoe dat Hij schuldig werd
bevonden aan godslastering. Johannes zegt in zijn evangelie dat God de
mensen zozeer liefheeft, dat deze zijn eniggeboren zoon zond. “Ik en de
Vader zijn één” (Joh. 10,30).
Aanvankelijk waren de apostelen in de ban van de manier waarop Jezus
over God sprak. “Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft?” (Lc. 7,49).
Pas na de verrijzenis van Jezus, na Pasen werd het de apostelen duidelijk
wie Jezus werkelijk is. In de vierde eeuw waren er christenen die ontkenden
dat Jezus de ware Zoon van God is. Voor hen was Hij louter en alleen
een mens. Op de algemene kerkvergaderingen, op de concilies van Nicea
in 325 en van Constantinopel (381) werd als belijdenis van de kerk een
tekst geformuleerd die wij ook nu nog in het credo bidden, nl. “de Zoon
is wezensgelijk aan de Vader” of met andere woorden: net zoals de Vader
God is, zo is ook Jezus God.
‘Heer’ was ook de titel die destijds aan de Romeinse keizer als heer van
de wereld werd toegekend. Wanneer de christenen deze titel aan Jezus
verleenden, beleden zij daarmee dat niet de keizer maar Jezus Christus
voor hen maatgevend is. Voor veel christenen was dit zo belangrijk dat ze
liever de dood in gingen dan af te zien van deze belijdenis. Jezus zei: “Ik ben
onder jullie als iemand die bedient” (Lc. 22,27). Bij het laatste avondmaal
waste Hij de voeten van de apostelen. Daardoor werd duidelijk van welke
aard zijn nieuwe manier van Heer-zijn is. Hij onderdrukt niet maar Hij
richt op, bevordert het welzijn en het leven van mensen. Jezus toont zijn
grootheid door het voorbeeld van de dienstbaarheid. In Hem werd de
grootheid van God zicht- en tastbaar opdat de mensen groot zouden
worden.
Pastoor H. Reijnen

Oproep! Begeleider
voor schoolkoortje

Na 37 jaar lang begeleiden van het koortje, heeft Jan Koppes besloten
om te stoppen en nog meer van zijn vrije tijd te gaan genieten. Hiervoor
uiteraard alle begrip en nogmaals onze dank, maar dat betekent wel dat
wij vanuit de liturgiegroep met spoed op zoek zijn naar iemand die dit
stokje wil gaan overnemen!
Het gaat om drie momenten in het jaar, namelijk de missen tijdens
Palmpasen, Sint Maarten en Kerstmis. Hiervoor vormen kinderen van

Heisa

Vastenactie
2014
Vormelingen 2014
Op de foto staan de kinderen uit groep 7 en 8 die op vrijdagavond
21 maart 2014 om 19.00 uur gevormd zullen worden. Het zijn (telkens
genoemd van links naar rechts):
Staand: Emma Kepser, Britt Willems, Thijn Gijsberts, Leon de Rijck,
Derk Kraus, Tieme Wessels en Jente Schoofs.
Midden: Diede ten Haaf, Nina Jansen, Ilona Vinck en Teun Jans.
Zittend: Sanne Gerrits, Sam Wijers, Dilana Franken, Janne van Dijck,
Ben Wijers, Terry Janssen, Bram Kraus, Sten Jans en Daan Steegs.
Deze vormselmis wordt met haar zang opgeluisterd door Emma
Loeffen, zonder verdere instrumentale begeleiding.

Voorstellingsmis
communicanten 2014
Tijdens de voorstellingsmis op zaterdag 15 maart 2013 om 19.00 uur
zullen de volgende communicanten zich voorstellen aan de parochie:
Bryan Meuleman
Floris Winkelmolen
Jade van den Berg
Jesse Cornelissen
Jolien van den Berg
Luc Jans
Madelief Goossens
Marijn Gijsberts
Mila Peeters
Niels Gerrits
Nina Peeters
Thijmen Weerepas
Deze kinderen doen hun Eerste Communie op 2e paasdag 21 april
om 11.00 uur.

school een koortje en er wordt 2 keer van tevoren geoefend op
school. (Na schooltijd om 14.00 uur, de dag kan in overleg.)
Het liefst zouden we iemand hebben die hen op de gitaar kan
begeleiden, maar uiteraard zijn we blij met elke vorm van muzikale
ondersteuning!
Wie oh wie wil ons helpen, zodat we kunnen blijven doorgaan met
deze, zeker voor kinderen, leuke vieringen? Het zou toch jammer
zijn als een jarenlange traditie verloren zou gaan!
Reageren kan per mail of telefoon: frankenmaike@hotmail.com of
0485-518784.
Alvast bedankt namens de familieliturgiegroep

Bij deze Hèjs nèjs ontvangt u het
vastenzakje. De vastenperiode en
daarmee ook de Vastenactie start weer
na carnaval. U kunt het vastenzakje
met uw bijdrage tot en met Pasen
inleveren in de vastenactiebus in de
kerk of bij pastoor thuis. Uiteraard kunt
u ook de basisschoolkinderen steunen
bij hun acties die ze houden voor de
vastenprojecten.
De opbrengst van uw giften aan kerk
en/of school wordt verdeeld over
verschillende projecten. We steunen
weer het goede werk van Pater Gruyters.
Een deel gaat naar het Bisdom dat met
het vastenproject de mensen in Sierra
Leone helpt om weer een thuis op te
bouwen na een jarenlange burgeroorlog.
En Jan Laarakker ontvangt een deel van
de opbrengst. Hij heeft een project in
Soedan. Hier is hij begonnen met een
schooltje waar jongeren het nodige
kunnen leren. Dit is inmiddels uitgebreid
met een hogere opleiding en een
opvang waar ze buiten schooltijd kunnen
blijven. Zoals u kunt lezen is dit dus een
groeiproject, wat hij graag weer verder
uit wil breiden. In de vastentijd komt Jan
Laarakker hier graag zelf over vertellen.
Voor deze goede acties hopen wij weer
een gulle bijdrage van u te ontvangen.
Hartelijk dank, ook namens de kinderen
van ‘De Heggerank’, het kerkbestuur.

Doop
Xavi Arts, Schaafsebosweg 11, is
gedoopt op zaterdag 8 februari 2014.
Wij feliciteren hem, zijn ouders en zusje
en verder familieleden en we wensen
Xavi een gelukkig leven.
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Interview

Hoe is het toch met.....

Evelien Hendriks?

In deze rubriek gaan wij op zoek naar Heijenaren die Heijen hebben verlaten en elders hun plek hebben gevonden. Op ons verlanglijstje stond ook Evelien Hendriks
en toen ze vorig jaar november een weekendje bij haar ouders logeerde, mochten
we langskomen voor een interview.
Wie is ook al weer Evelien Hendriks?
Even bijpraten.
Evelien werd 32 jaar geleden geboren in
Heijen aan de Berkenstraat nummer 11
en is het middelste kind van Pierre en
Jet Hendriks. Ze heeft een oudere zus,
Annelies en een jongere broer, Jos.
Evelien was een zeer levendig kind.
Ze speelde veel buiten en was heel
nieuwsgierig. De meester op school heeft
wel eens tegen haar gezegd: “Al zet ik
je in een kast, dan zal je nog proberen
door het sleutelgat te kijken!” De jaarlijks
terugkerende volksdansfeesten waren
een bron van inspiratie voor Evelien. Haar
enorme interesse voor cultuur vindt zijn
bakermat in deze dansfeesten.
Evelien vertelt: “Andere meisjes hadden
posters in hun kamer van popsterren,
maar ik was veel meer geïnteresseerd in
Ghana of Argentinië en verzamelde daar
van alles van.”
Op 5-jarige leeftijd werd Evelien lid van
Volksdansgroep Iduna, waar haar zus
Annelies destijds bij danste. Ze hoefde
niet te wachten tot ze oud genoeg was
om mee te doen, ze kende de dansen
immers al door het af te kijken. Dansen
is tot nu toe ook haar passie gebleven.
Toen ze ongeveer twaalf jaar was kwam
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ze bij de demonstratiegroep van Iduna en maakte al
op jonge leeftijd kennis met buitenlandse cultuurreizen.
Zo ging ze met Iduna naar Slowakije en Hongarije.
Bovendien werd ze lid van een landelijke folkloristische
dansgroep ‘Stichting Piet Hein’, die haar onder andere
naar de Europeade (het grootste festival voor Europese
folklore ) in Riga/ Letland bracht.
Op haar negentiende nam ze de kindergroep van
Iduna onder haar hoede. Hiervoor volgde ze enkele
kinderdanscursussen. Op een van deze cursussen raakte
ze gepassioneerd voor dansen van de Stille Zuidzee; de
hula van Hawaï en dansen van de Maori uit Nieuw
Zeeland. Ze werd lid van een demonstratiegroep
in Tilburg ’Faka Polinisia’. Vandaar dat dit later haar
dansspecialisme werd.
Muzikaal is ze ook. Een blaasinstrument was niets voor
haar, daarvoor had ze te veel energie, trommelen en
percussie, dat was het helemaal! Thuis oefenen op
een ‘oefenplankje ’en meerdere examens halen op de
muziekschool in Gennep. Op een gegeven moment
moest ze toch echt kiezen tussen ‘trommelen’ of
‘dansen’. Ze koos voor het laatste, want daarvoor ben
je nog veelal met muziek en ritmes bezig.
Carrière
Na de middelbare school deed Evelien de opleiding
voor sociaal pedagogisch werker en daarna nog de
PABO. Ze ontdekte al vroeg dat ze iets wil betekenen
voor bijzondere mensen. Haar interesse bleek
voornamelijk te liggen bij zeer moeilijk lerende kinderen.
Ze begon met een aanvullende studie voor speciaal

onderwijs en na enkele maanden invallen op de Talita Koemischool
(school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Nijmegen) kon ze
daar een vaste baan krijgen. Bovendien deed ze in dezelfde tijd de
kaderopleiding internationale dans en werelddans in Rotterdam. In
vakanties en de weekenden werkte ze geregeld bij de opvang voor
verstandelijk beperkten, stichting Trimaran. Ze woonde inmiddels in
Nijmegen. Ze had het er maar druk mee: studeren, dansen bij de
dansgroepen, dansopleiding volgen, (dans-)lesgeven, maar ze vond het
allemaal heerlijk!
Ze is nu getrouwd met een Palestijnse Israëliet en het stel heeft sinds
juli vorig jaar een zoontje, Essim.
Logische vraag: hoe komt een Heijense dèn nu aan een Arabisch
Israëlische man?
En Evelien vertelt.
Een centrale plaats in haar familie is Ottersum. Haar moeder komt
er vandaan en ze heeft er familie wonen. Roepaen maakt deel uit
van haar familiegeschiedenis. In haar jeugd kwam ze er geregeld. Toen
het een cultuurtempel werd was haar interesse helemaal gewekt. Op
een goede dag trad daar een muziekgroep op waar ze over gehoord
had. Evelien dacht: “Daar wil ik naar toe, al is het alleen om te zien
hoe de Roepaen er nu uitziet.” Vader en moeder wilden best mee en
zo togen ze op een zondag zeven jaar geleden naar Ottersum voor
een muzikale middag. De vonk tussen een van de bandleden en haar
sprong over. De rest is geschiedenis!

Het werd een relatie, er werd
samengewoond, getrouwd en zoals
gemeld afgelopen zomer beviel Evelien
van Essim. Het stel woont momenteel
in Utrecht, maar is ook thuis in een
Arabisch dorp in Israël.
De bruiloft
In 2011 trouwde Evelien in Neder
land voor de wet. Een eenvoudige
plechtigheid waarvoor de schoon
ouders over waren gekomen. Voor
deze gelegenheid gaven zij voor de
Nederlandse familie een koffietafel op
de plaats waar het allemaal begon: de
Roepaen.
In 2012 werd het bruiloftsfeest in Israel
uitgebreid gevierd. De hele familie
Hendriks, Pierre en Jet, Annelies, Jos en
partner vlogen naar Israel en maakten
het feest van A tot Z mee.
De cultuurverschillen tussen Israel en
Nederland zijn natuurlijk torenhoog.
vervolg op blz 25
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18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.

Onze 10-kleurenpers staat
hier garant voor. 7 dagen per week,
24 uur per dag.
Dit is slecht één machine uit ons
machinepark De rest van ons
machinepark doet er niet voor onder.

Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu
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Interview

De trotse opa en oma met Evelien en Essim
Maar Evelien is vol lof over haar schoonouders, zwagers en
schoonzussen. Ze is meer dan hartelijk ontvangen.
Door haar buitenlandse contacten heeft Evelien ook haar ouders
meer stof tot nadenken gegeven. Het is een verrijking voor hun
zielenleven en gedachtewereld. Ze zijn er dankbaar voor. Pierre en
Jet: “Je denkt meer na over culturele verschillen, die zich uiten in heel
gewone dingen.”
Evelien heeft duidelijk haar draai in het leven gevonden, ze straalt
van oor tot oor. De omgang met de gemixte culturen, ze geniet
ervan. Ze heeft een leuke baan op een speciale school in Utrecht,
geeft danslessen bij het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten),
heeft een eigen dansgroep in Zeist en ontwerpt dansen voor een
digitale kinderboeken- c.q. muziekwinkel. Inmiddels spreekt ze een
aardig mondje Arabisch, waardoor ze zich bij haar schoonfamilie
verstaanbaar kan maken. Haar man, professioneel muzikant, is actief
in de muziek, heeft een druk bestaan en nu ze samen een zoontje
hebben is het geluk compleet.
Afkloppen, zegt Evelien….
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Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen
Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

Heijen

www.walk.nl

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen
Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129
www.schuttershofheijen.nl
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De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:
-

Sanitair
Verwarming
Service en onderhoud
Loodgieterswerk

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:
-

Zonnepanelen
Zonneboilers
Warmtepompen
Zonnekoeling

Wilt u meer informatie over een (duurzame) installatie? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op!

Service Vonk Groep
Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807
F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

Adv. Vonk A5 algemeen.indd 1

Vakinstallateur
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Winter met ijs en sneeuw?
Het is nu 2 februari 2014 en de lang verwachte winter is nog steeds niet
aangebroken. Het lijkt eerder een mooie voorjaarsdag met veel zon en een
middagtemperatuur rond de 8 graden.
Zal het echt niet meer gaan sneeuwen en vriezen deze winter? Jammer, maar
je weet het nooit. In februari kan het nog behoorlijk koud zijn. Dat was in 2012
ook het geval. Veel overwinterende exemplaren zijn afkomstig uit Scandinavië,
maar ook veel broedvogels uit onze eigen streek blijven hier hangen.
Koudegolf
Op 28 januari 2012 viel de vorst in waarna februari met een officiële
landelijke koudegolf de winter binnen twee weken alsnog op de kaart
zette. Het zonnige vriesweer bood veel schaatsmogelijkheden, hoewel
het natuurijs na de lange periode van zacht weer en door de sterke
wind maar langzaam groeide. De koudegolf, die duurde van 30 januari
tot 8 februari, was indrukwekkend. Een koudegolf is een periode waarin
de temperatuur op minstens vijf dagen niet boven het vriespunt komt
(ijsdagen) waarvan drie dagen met strenge vorst onder de min tien
graden. Op plaatsen vroor het -15 graden en door de gure oostenwind
was de gevoelstemperatuur op plaatsen zelfs kouder dan -20 graden.
Op 3 februari viel er in een groot deel van het land sneeuw, op veel
plaatsen zo’n 5 tot 10 cm, wat natuurlijk niet bevorderlijk was voor de
aangroei van het ijs.
De winter van 2012 bood een week lang opvallend zonnig vriesweer.
Prima om te schaatsen, hoewel het natuurijs na de lange periode van
zacht weer en door de sterke wind maar langzaam groeide.
Kwakkelwinter
Zoals het er tot nu toe uitziet hebben we te maken met een
zogenaamde “kwakkelwinter” met ’s nachts af en toe wat lichte vorst en

overdag dooi met temperaturen ver boven
nul. De hazelaars hebben hun blad van
vorig nog niet verloren maar de mannelijke
katjes hebben al gebloeid en de vrouwelijke
bloemen zijn bevrucht.
Sneeuwklokjes steken hun witte kopjes al
boven de grond uit en in de tuinen heb je
hier en daar nog bloeiende zomerbloemen.
Ook de fruitbomen, zoals pruim en perzik
beginnen al aanstalten te maken om hun
mooie, zachte bloesem naar buiten te
duwen. Mocht het dan gaan vriezen dan
hebben we jammer genoeg geen vruchten
in de zomer.
Laat het dan maar wat zachter weer blijven
en laat de winter dan maar beginnen op 21
december 2014 zoals het hoort.
Om af te sluiten een spreuk die naar mijn
mening dit jaar helemaal niet tot zijn recht
komt:
Als met lichtmis (2 februari is Maria Lichtmis)
de zon schijnt door het hout, dan is het nog wel
zes weken koud.
Wij wensen iedereen een fijn voorjaar en
een sneeuwvrije carnaval toe.
Alaaf
Martha en Paul.
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Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl
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BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

Prikbord

èjs

N
Waar wordt het Hèjs
gelezen?

Heijen
ons dorpsblad in
Wij weten dat
steeds
t, maar we horen
rd
wo
en
lez
ge
ed
go
er onze
het blad tot ver ov
vaker geluiden dat
ok de
hoor lijk populair is. O
dorpsgrenzen ook be
ekerd.
k, zo wordt ons verz
digitale versie is in tre
aar ter
graag willen weten: w
el
he
t
he
en
ud
zo
e
W
? Stuur
d nog meer gelezen
wereld wordt ons bla
lijfplaats
met je naam en verb
daarom een mailtje
leest in
n.info als je het HN
naar dorpsblad@heije
olulu,
ver, HoNg Kong, HoN
no
aN
H
,
en
op
lo
de
iN
H
eijeN.
ieder geval buiten H
of waar dan ook. In
reacties
. Als we voldoende
Digitaal telt ook mee
.
wat leuks mee doen
krijgen gaan we daar
De Redactie.

ECHTE MANNEN
ETEN GEEN HONING
DIE KAUWEN
OP BIJEN

Welkom in Heijen
!

Hoera voor de
Eekhoornstraat.
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te baby van 2014
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6801 BA Arnhem
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De R van Reclame! Het gehele jaar staan wij voor u klaar en streven
we samen naar het beste resultaat. Wij kennen de kracht van
identiteit en de mogelijkheden van reclame. Kom eens langs voor
een sterke dosis creatieve vitaminen in onze tramhalte.
CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com
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Liefdevolle doordenkertjes
door Paul Rongen

Het voor iemand opnemen die zich niet goed meer kan bukken, getuigt van
medemenselijkheid.
Huwelijk is niet alleen die ring aan de vinger, maar dat je er verder handen en
voeten aan geeft.
Door een liesbreuk kon hij zijn vrouw niet meer op handen dragen.
Hij brandde van verlangen, toen bij haar de vlam oversloeg.
De enige tocht die de mens niet verkouden maakt, is hartstocht.
Hebben vlinders zichzelf in de buik als ze verliefd zijn?
Als man en vrouw elkaar door en door kennen, is stilte dan veelzeggend?
Smelt het hart van de ijskoningin als ze smoorverliefd is?
Draait het op vermenigvuldigen uit als man en vrouw de lakens delen?
Kunnen verliefde paren het zonder meizoentjes en krokussen stellen?
Worden er op Valentijnsdag door hartstochtelijke minnaars passiebloemen gegeven?
Heeft het witte brood van het pas getrouwde paar intussen plaats gemaakt voor koek en ei?

Enkele zinnen, waar een hoop wijsheid achter schuil gaat
(met dank aan Odyssee, hart voor ontwikkeling):
Je kunt de wind niet veranderen; hoe de zeilen staan, bepaal je zelf
Goede beslissingen kunnen nemen is gebaseerd op ervaring. Ervaring ontstaat door
verkeerde beslissingen.
Niet onze zintuigen bedriegen ons, maar de oordelen die we vellen over wat we
waarnemen.
Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that’s why we call it a present.
Als je geen doel hebt, bereik je het nooit.
Wat de rups het einde van de wereld noemt, heet bij de vlinder het begin.
Gras groeit niet door er aan te trekken.

Hèjs Nèjs
februari 2014
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Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag:
11.30 uur tot 22.30 uur
Zondag: 13.00 tot 22.30 uur
Maandag gesloten

De Groote Heeze 56
6598 AV Heijen
www.ves-autoschade.nl

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

Doordenkertjes

Boekpresentatie
in Heijen
Boeren in Heijen 28 maart 2014 d’n Toomp

gezinnen en
ren in Heijen, het boerenbestaan, de boeren, de
Op vrijdag 28 maart 2014 wordt het boek “Boe
esenteerd in Gemeenschapshuis “D’n Toomp”.
de families van 1900 tot 2013 in Heijen” gepr
Jacques Urselmann.
Het boek is geschreven door oud-Heijenaar
te melden. Iedereen is van harte welkom.
U hoeft zich voor deze avond niet vooraf aan
er als volgt uit:
Het programma begint om 19.00 uur en ziet
over
19.00 – 19.05	Opening en mededelingen

het programma van deze avond.

door Jacques Urselmann.
19.05 - 19.20 Korte inleiding over het boek
n´. Verder
om een boek te schrijven over ´Boeren in Heije
tond
onts
idee
het
hoe
over
iets
zegt
ur
aute
De
d, over de
het dorp Heijen, over de landbouw in Nederlan
vertelt hij iets over de inhoud van het boek: over
boerengezinnen in Heijen vanaf 1900.
landbouw in Heijen en uiteraard iets over de
geweest” van Jos de Putter.
	Film-documentaire “Het is een schone dag
in 1993. Jos de Putter maakte een portret
Deze film-documentaire is tot stand gekomen
de vooravond van de sluiting van hun
van zijn ouders, Zeeuws-Vlaamse boeren, aan
elling over een laatste oogstjaar’. De
bedrijf. De subtitel van de film luidt: ‘Kleine vert
cht op het Nederlands Film Festival.
documentaire won de Filmprijs van de Stad Utre
Pauze
20.35-20.55
XXXXXXXXXXX???
20.55-21.15 	Aanbieding eerste boek aan
die een bijdrage hebben geleverd aan de
Aanbieding boek aan enkele andere personen
totstandkoming van het boek

19.20-20.30

21.15-23.00

Verkoop boek en gezellig samenzijn

s. Overige drankjes
De koffie en thee is tot aan de pauze grati
komen voor uw eigen rekening.
5 uur voor € 45
U kunt het boek op deze avond vanaf 21.1
len met een pinpas.
kopen in D’n Toomp. U kunt hierbij alleen beta
Vooraf intekenen is niet mogelijk.
Bruna, Zandstraat
Vanaf 29 maart is het boek eveneens te koop bij
56B in Gennep.
dan eerst contact
Wilt u het boek thuis gestuurd krijgen, neem
075 of per mail:
op met de auteur, per telefoon: 0348-563
ng betaalt u voor
jj.urselmann@planet.nl. In geval van verzendi
wordt het boek bij
het boek € 47.50. Na betaling van dit bedrag
u thuis afgeleverd.
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’. Het wordt in Heijen dankzij onze adverteerders gratis verspreid. Abonnementen voor personen, instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aanvragen: bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info
Eventueel
per telefoon 0485-513506. Kosten
per jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland € 50,Niets uit deze uitgave mag worden 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
Sjannie Janssen
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 bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op:
26 maart 2014.

Agenda 2014
1 tot en met 4 maart 2014
Carnaval
Donderdag 6 maart 2014
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zondag 9 maart 2014
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Zondag 9 maart
14.30 uur Sportpark de Heikamp
V.V. Heijen 1 – Maaskantse Boys 1
N.B. Deze wedstrijd is afgelopen zondag 9-2 afgelast
en is opnieuw vastgesteld voor 9 maart.
Donderdag 20 maart 2014
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Frutti Confetti
N.B. Deze dag is tevens de Dag voor Alleengaanden.
Zondag 23 maart 2014
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Ravenstein 1
zondag 23 maart
11.00 tot 14.00 uur d’n Toomp
Dionysiusgilde
uitleg over schuttersgilde, zie blz. 6
Donderdag 3 april 2014
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zaterdag 5 april 2014
19.30 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kapellencaroussel
Zaterdagavond 12 april
D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Showconcert
Zondag 13 april 2014
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Zondagmiddag 13 april
D’n Toomp
Showconcert fanfare E.M.M.
Zondag 13 april 2014
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Estria 1
Donderdag 17 april 2014
Aanvang 17.15 uur.
Zij Aktief - Eten bij R.O.C. Cuijk
Donderdag 1 mei
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zondag 4 mei
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 – Vianen Vooruit 1
Donderdag 8 mei
Aanvang 17.15 uur.
Zij Aktief - Eten bij R.O.C. Cuijk
Zondag 11 mei
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Zondag 18 mei
Aanvang: 7.00 uur
Zij Aktief - Dauwtrappen en ontbijt
Vrijdag 23 mei en Zaterdag 24 mei
Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Jeugdkamp
Zaterdag 24 mei
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Donderdag 5 juni
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Vrijdag 6 juni, Zaterdag 7 juni en
Zondag 8 juni (Pinksteren)
Evenemententerrein Hoofdstraat
Team Heisa - Dorpsevenement Heisa

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:			
Milieuklachtentelefoon		
043 - 3617070
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

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

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs
kunt u voor meer nieuws over ons
mooie dorp terecht op de site:

www.heijen.info

ZIE JE NOU WEL
DAT HET OPVALT?

Hier kan ook uw
advertentie staan!

Neem voor alle
mogelijkheden contact op
met Jan Teerling, 06-50805738

