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Voorwoord en Inhoud

Het is januari en zoals inmiddels traditie is geworden, zetten we de baby’s van het afgelopen jaar 
in het zonnetje. Het was weer een prachtig dagje in december in d ’n Toomp, waar alle baby’s van 
2016 met hun ouders en soms opa’s/oma’s en broertjes of zusjes zich hadden verzameld voor een 
‘diepte-interview’ en fotosessie. Het resultaat ziet u, behalve op de cover, verderop in deze uitgave.
Ondanks de succesvolle ledenwerfactie in het voorjaar van 2016 is nog slechts op de helft van de Heijense woonadressen een 
lidmaatschap van vereniging Hèjje Mojjer aanwezig. Voor €10 per jaar bent u al lid. Hoe belangrijk dat is leest u in het stukje van 
het bestuur.
Het artikel uit Hèjs Nèjs over het Toverbaltheater en Marinka Linssen is bijna in zijn geheel opgenomen in het landelijk verschijnende 
blad Down+Up. Dit is het 4 keer per jaar verschijnende orgaan van de Stichting Downsyndroom. Daar zijn we best een beetje trots op.
De naderende carnaval werpt zijn schaduw vooruit in het interview met De Raddrèjers. Verder een interview met Theo Lamers, 
die als 70-plusser nog steeds zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij, onder meer door mensen te helpen om een weg te vinden 
in de jungle van formulieren, uitkeringen en toeslagen. En de bijdragen over de natuur, verenigingsnieuws en prikbord ontbreken 
natuurlijk niet. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht  
jouw bankzaken  

beheren
Veilig en snel  
via internet

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Verder in dit nummer:  4 column  |  4-7 verenigingsnieuws   |  9 berichten van het 
bestuur |  15+25 prikbord  |  16+17 heisa  |  35 agenda en belangrijke telefoonnummers
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De kerstdagen en de jaarwisseling zitten er al weer een paar 
weken op. Voor velen een aanslag op de ideale lijn. De voor-
nemens om nu toch echt te beginnen met een gezonder en 
minder omvangrijk eetpatroon zijn waarschijnlijk weer niet 
van de lucht (geweest). Maar net als meestal: komt er weer 
niets van terecht. Na deze minder prettige maar zeker niet on-
realistische constatering stap ik over naar een andere ideale 
lijn. Kreeg namelijk een tijdschrift in handen over Formule 
1. Op zich heb ik daar niet zoveel mee, ondanks ‘onze’ Max. 
Met veel belangstelling las ik desondanks het artikel, ge-
naamd: ‘De Auto Ontleed’. Daar gaat het over het chassis in 
de vorm van een monocoque (letterlijk: een enkele schaal). 
De schaal is een buitenhuid zonder inwendige versterkingen. 
Dus zonder frame of vakwerkconstructie. Denk een beetje 
aan een pingpongballetje: zeer licht en erg sterk en alleen ge-
vuld met lucht. Het is een constructietechniek, waarbij de dra-
gende constructie wordt gevormd door de schaal (de coque). 
Aan deze monocoque worden onderdelen van de carrosserie 
(gelukkig voor de coureur) grondig vastgemaakt. Daarbij gaat 
het om onder meer de motorkap, de bodemplaat en de voor- 
en achtervleugels. Wat me ook verbaasde, was dat de motor 
slechts 1.600 cc inhoud heeft. Daar peurt men wel een slordige 
900 pk uit. Mijn eigen trouwe Seat telt 1.200 cc en komt tot 
102 pk. Scheelt maar 400 cc, maar in acceleratie en topsnel-
heid iets meer, vrees ik. Dan de cockpit (letterlijk: kuil voor 

Ideale lijn

hanengevechten), niet te verwarren met een cocktail of vrij 
vertaald een hanenstaart. Heeft een hanenstaart veel kleuren, 
verschillende veertjes en heet het mixdrankje daarom cock-
tail? Ik weet het niet. Maar dit ter zijde. De coureur zit erg vei-
lig in zijn cockpit, maar mag niet te groot zijn en ook niet te 
zwaar: elke kilo minder coureur betekent een kilo meer toe te 
passen ballast voor de auto, wat de wegligging weer ten goede 
komt. Och, en dan zijn de banden erg belangrijk, lees ik. Dan 
weer zijn ze glad, dan heb je ze met veel profiel en zeer pol-
derachtig met een beetje van beide, dus met een beetje profiel. 
Coureurs moeten per race minimaal twee bandensamenstel-
lingen gebruiken: dus minimaal één pitstop voor de uiterst 
snelle bandenwissel.
Maar nu de beloofde ideale lijn. Anders dan de meeste auto-
mobilisten op de gewone weg, zwerven de raceauto’s over de 
hele breedte van het circuit. Op zoek naar de meeste vloeien-
de en ideale lijn rijden ze bij een bocht naar rechts eerst hele-
maal naar de linkerkant van de baan, ongeveer halverwege de 
bocht moet je weer zorgen, dat je aan de binnenkant zit (he-
lemaal rechts dus) en vandaaruit (de clipping point voor insi-
ders) moet je de auto weer geleidelijk naar de buitenkant laten 
lopen. Als de bocht nog maagdelijk voor je ligt, moet je het 
clipping point al in je vizier hebben. Klinkt allemaal logisch, 
maar er rijdt gelijktijdig nog een aantal van deze bolides, die 
hetzelfde van plan zijn. Wordt een beetje dringen. Maar dat is, 
niet onbelangrijk, voor de kijker zeker spectaculairder. 
Max zorgt wel voor een ‘wij-gevoel’, net als Nederlandse 
sportteams die over de hele wereld vaak fantastisch presteren. 
En dat is weer goed. Daar mogen we gerust een beetje trots 
op zijn; azijn wordt er al genoeg gedronken in ons landje met 
dito uitspraken in alle soorten media tot gevolg. De moraal 
van het verhaal: Meer ‘Max’(wij-gevoel) Moet. 

Henk Kerkhoff

Column

Enige feiten en cijfers: 
- Het was de 4e keer dat deze actie gehouden is 
-  om 3.50 uur lagen de eerste oliebollen in het vet 

en er is gebakken tot 13.30 uur
- er zijn ruim 4.800 oliebollen gebakken
- er is huis aan huis verkocht en bij het Heijs Hepke
-  Dank aan inwoners Heijen voor het kopen van 

de oliebollen
- Dank aan alle bakkers en verkopers
-  Speciale dank aan Friso en Ellen voor het 

beschikbaar stellen en helpen.
- Graag weer tot volgend jaar.
- Een geslaagde actie dus.

Oliebollenactie VV Heijen 2016, een groot succes! 



Hèjs Nèjs
januari 2017 5

Verenigings- en ander nieuws

Op donderdagmiddag wordt er koersbal gespeeld in D’n Toomp. 
We zoeken wat mensen die het gezellig vinden om mee te spelen, iedereen is welkom.
Loop eens binnen en probeer het eens!

Wanneer:  Elke donderdagmiddag 
Waar:  Gemeenschapshuis D’n Toomp
Hoe laat:  14.00 tot 16.00 uur
Wat kost het: het is gratis
Meer info: Frans Koch 0485 – 513691

In het Hèjs Nèjs van september 2013 stond deze prachtige 
foto ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de heren 
recreanten volleybalgroep Heijen. Iedere dinsdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur wordt er door deze groep in de gymzaal 
van Heijen nog fanatiek gevolleyd. Maar ….  helaas is dit clubje 
door verschillende omstandigheden aan het uitdunnen. De 
overblijvers zijn daarom op zoek naar versterking. Liefhebbers van deze tak van sport zijn van 
harte welkom. Kom gerust eens kijken / kennismaken op de dinsdagavond of vraag nadere informatie bij een van de 
leden (je zult er best wel iemand van kennen). We zien je graag komen.
Heren volleybal recreanten Heijen.

Tijdens de laatste vergadering van 2016 heeft 
Harrie Gerrits afscheid genomen als vrijwilliger van 
De Zonnebloem afdeling Heijen. Harrie is ruim 20 
jaar geleden begonnen bij onze afdeling en heeft 
sindsdien alle facetten van het vrijwilligerswerk bij 
De Zonnebloem verricht en meegemaakt. Hij was 
bezoekvrijwilliger, vrijwilliger bij regiovakantieweken, 
bestuurslid, penningmeester, chauffeur, hulp bij 
activiteiten enzovoort. 
Vanwege al deze verdiensten heeft Harrie een 
gouden insigne ontvangen. Deze onderscheiding werd 
uitgereikt door de regiovoorzitster, mevrouw Corrie 
Beckers. 

Dezelfde avond is Aggie Lambregts gehuldigd omdat 
zij 10 jaar vrijwilligster is van De Zonnebloem afdeling 
Heijen. Zij heeft een zilveren insigne ontvangen uit 

Nieuwe leden gevraagd!

Harrie Gerrits en Aggie Lambregts gehuldigd 
bij De Zonnebloem

De Koersbalvereniging zoekt nieuwe leden! 

handen van de regiovoorzitster. Aggie is penningmeester, 
organiseert en helpt bij activiteiten en is bestuurslid 
activiteiten in de regionale afdeling. 

Wij feliciteren zowel Harrie als Aggie met hun 
welverdiende onderscheiding.

Bestuur Zonnebloem afdeling Heijen



Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank

ONT ADV_HN.indd   1 16-06-15   10:57Leden van de KBO Heijen...
Na goed nagedacht te hebben, heb ik het besluit genomen 
mijn functie als Secretaris van KBO Heijen per 5 december j.l.  
neer te leggen. Tevens ben ik afgetreden als bestuurslid.

Door  omstandigheden kan ik mijn functie niet meer, zoals ik 
zelf wil, naar behoren uitoefenen.

Mijn KBO CV :
-  8 Jaar ben ik bestuurslid geweest van KBO afd. Heijen 

ik heb het met plezier gedaan. Mijn motivatie was er voor 
de Oudere medemens te kunnen zijn.

-  4 Jaar ben ik secretaris geweest van de Centrale KBO kring 
Gennep en bijna 4 jaar van de afdeling Heijen. Ruim 8 jaar 
heb ik meegedraaid in de bardiensten van den Toomp 
tijdens de KBO inloop Soos op donderdagmiddag..

Ik dank het Bestuur voor de samenwerking en wens het een 
wijze bestuurlijke toekomst.
U…leden dank ik voor het vertrouwen in mij. 
Ik heb mijn best gedaan!

Ik wens u allen een heel voorspoedig en gezond 2017.

Een warme groet.
Carla Bos.
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Verenigings- en ander nieuws

De lezers van het Hèjs Nèjs zijn intussen gewend dat ze in de 
eerste uitgave van het nieuwe jaar bijgepraat worden over het 
reilen en zeilen binnen de voetbalvereniging. Dit keer beperken 
we ons tot twee onderwerpen:  Competitie en Jubilarissen. 

Competitie
IJs en weder dienende begint het eerste elftal op 29 januari aan 
het tweede deel van de competitie. Over het eerste deel mogen 
de manschappen van trainer Henny Queens best tevreden zijn.  
Het team staat momenteel in de subtop van de ranglijst en 
heeft nog volop kans op een plek in de nacompetitie of zelfs 
het kampioenschap. Deelname aan de extra competitie is in elk 
geval de doelstelling die men voor ogen heeft. Hèjs Nèjs houdt 
u op de hoogte of dit doel wordt gerealiseerd. 
De overige seniorenteams hebben tot dusverre wisselende 
resultaten behaald. Leuk om te vermelden is dat het vrouwenteam 
nog volop in de race is voor een hoge eindklassering.
 
Zoals gebruikelijk hebben de jeugdteams een najaarsreeks 
afgewerkt. Hierin liet het team van Heijen JO13-G (voorheen: 
Heijen D1) zich kronen tot kampioen. We hebben er in het 
vorige Hèjs Nèjs over bericht.
Alle teams beginnen na de winterstop weer met nieuwe kansen 
aan een nieuwe serie wedstrijden in de voorjaarsreeks.

Jubilarissen 2016
Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie zijn de jubilarissen 
van het afgelopen jaar gehuldigd. Dit keer waren er maar liefst 
12 personen, die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van V.V. Heijen. 
Er is echter altijd baas boven baas en zeker nu: Karel Lucassen is 
welgeteld 75 jaar lid! Voor zover wij kunnen nagaan een unicum 
in de historie van de club. Vanwege deze lange staat van dienst 
zal een bank naast het hoofdveld naar Karel Lucassen worden 
vernoemd.
De overige jubilarissen zijn:
Piet Willems 60 jaar lid
Ger Kerkhoff en Laurens Franken 50 jaar lid
Gert Jansen, Marcel Martens, Jos van der Venn 40 jaar lid
Nico van der Ende, Paul Joosten, Pierre Peeters
Geert Peeters, Marco Roelofs en Piet Verhasselt 
allen 25 jaar lid

Voorzitster Ineke Lambregts sprak de aanwezige jubilarissen toe 
en bood de partners de gelegenheid de jubileumspeld op te 
spelden. Op de foto zijn de volgende jubilarissen afgebeeld (van 
links naar rechts): Marcel Martens, Laurens Franken, Ger Kerkhoff, 
Pierre Peeters, Geert Peeters, Marco Roelofs en Jos van der Venn. 

V.V. Heijen begint aan 2e seizoenshelft

07 februari  Filmavond in Venray ( aanvang nog niet bekend)
16 februari  Informatieavond met notaris Teeuwen (aanvang 19.30 uur)
16 maart  Dag van Alleengaanden  (dagprogramma)
23 maart  Matroesjka poppetjes schilderen (aanvang 19.30 uur)
20 april  Smakelijk eten (aanvang nog niet bekend)
21 mei (Zondag) Dauwtrappen en ontbijt (aanvang 7.00 uur)
22 juni  Fietstocht met excursie (recherche onderzoek bij Uitvaarthuis v. Dijk) (vertrek +/-12.30 uur)
1 september  Fietstocht met excursie naar Kamps bonen in Ottersum (vertrek +/- 13.00 uur)
21 september  Fietstocht met excursie naar fruitbedrijf v.Welie in Stevensbeek (vertrek +/- 12.30 uur)
19 oktober  Vogelvoederkrans maken  (aanvang 19.30 uur)
9 november  ALV Roermond (Dagprogramma)
16 november  Informatieavond met de brandweer over Brandveiligheid (aanvang 19.30 uur)
21 december  Kerstviering met Mia Dekkers. (aanvang 19.30 uur)
 
De activiteiten worden gehouden in Zaal Schuttershof.
De filmavond, het Smakelijk eten en de ALV Roermond zijn op een andere plek.
De fietstochten en het dauwtrappen starten ook bij Zaal Schuttershof
De activiteiten zullen in de komende maanden ook apart in de agenda op de laatste pagina van het Hèjs Nèjs opgenomen worden.

Zij-actief Jaarprogramma 2017



www.forfarmers.nl

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense 

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan 

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Hoofdstraat 36, Heijen  Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte en 
een ruim terras 
(60 plaatsen)en een 
speelgelegenheid voor 
de kinderen.

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Lidmaatschap Hèjje Mojjer 2017
Vorig jaar hebben we een campagne gehouden om nieuwe 
leden te werven voor dorpsvereniging Hèjje Mojjer. Dit was 
een groot succes, onze dank daarvoor. Maar nog steeds is de 
helft van Heijen geen lid. Voor slechts 10 euro per jaar bent u 
lid. Meer leden betekenen een belangrijkere stem in het overleg 
met gemeente en andere instanties. Een groter ledenbestand 
vormt daarnaast een nog bredere basis voor activiteiten als het 
Heisa feest en Hejs Nejs. 
Voor dit jaar willen we de werving als volgt gaan doen:
-  Als u geen lid bent ontvangt u een inschrijfformulier om u aan 
te melden. U kunt de contributie contant, via de bank of via 
een automatische incasso voldoen

-  Als u al lid bent en vorig jaar contant of via de bank betaald 
heeft, ontvangt u een formulier om uw lidmaatschap te 
verlengen. 

Voor beide opties zouden we het op prijs stellen als u voor 
de doorlopende machtiging kiest.  Voor uzelf, en ons is dit het 
handigst. Voor de goede orde: deze automatische incasso is 
altijd opzegbaar. 
De mensen die al lid zijn via automatische incasso ontvangen 
geen formulier, hartelijk dank voor uw lidmaatschap.
In tegenstelling tot vorig jaar worden de formulieren niet huis 
aan huis opgehaald. Op het formulier leest u hier meer over.

Wij hopen, dat u overtuigd bent van het belang van Hèjje 
Mojjer en lid wordt van onze vereniging! 

Bij voorbaat dank!
Bestuur en projectgroepen van Hèjje Mojjer

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur

Emergo
Als je denkt ‘ik ben verslagen’,

is de nederlaag een feit.

Als je denkt ‘ik zal niet versagen’,

win je op den duur de strijd.

Als je denkt ‘ik kan het niet halen’,

is de tegenslag op til.

Want het overslaan der schalen,

hangt voornamelijk af van wil.

Moedelozen gaan ten onder,

door hun twijfel, door hun vrees.

Vechters winnen door een wonder,

telkens weer de zwaarste race.

Denk ‘ik kan het’, dan gaat het,

iedereen vindt bij wilskracht baat

en in zaken wint de daad het,

van het nutteloos gepraat.

Als je jammert ‘ik ben zwakker 

dan mijn grootste concurrent’,

blijf je levenslang die stakker,

die je ongetwijfeld bent.

Niet de Goliaths of de rijken,

tellen in dit kamp voor zes.

Maar de fermen die niet wijken,

hebben vroeg of laat succes.

Schrijver onbekend

Wijze woorden van een onbekende schrijver/dichter..... 
en oh zo waar!



 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!



Hèjs Nèjs
januari 2017 11

Geef maar Gàààs 
voor De Raddrèjers...

Voor de januari-editie van het Hèjs Nèjs proberen we altijd een onderwerp te 

vinden dat te maken heeft met de aanstaande carnaval. Ingeval je het nog niet 

genoteerd hebt: Carnaval wordt dit jaar gevierd van zaterdag 25 tot en met dinsdag 

28 februari. En dat zijn meteen ook de belangrijkste data voor de vriendengroep 

/ carnavalsclub De Raddrèjers. Ze lopen in 2017 voor het 5e jaar mee met diverse 

carnavalsoptochten. Een mooi onderwerp voor het Hèjs Nèjs van januari dachten 

wij en maakten een interviewafspraak.

De vriendenclub
De Raddrèjers, zo leren wij, is een bont gezelschap 
bestaande uit zevenendertig jongeren. Wij 
spraken met vier van hen: Kirsten v/d Kamp (20), 
Lars Kerkhoff (19), Sanne Kroon (19) en Jelmer 
Hermsen (17).
De overige leden van deze vriendengroep zijn: 
Boyd Kessels, Danielle Peeters, Eline Janssen, Femke 
Scheffer, Guus Hawinkels, Henri Burgman, Jeen 
Schiks, Jeroen Melis, Jilke Wientjens, Jim Peeters, 
Jordi Joosten, Juul Köster, Kelly Kerkhoff, Luuk 
Janssen, Manon Lambregts, Marek Geist, Mark 
Deenen, Maxime Hopmans, Meijs van den Eijnde, 
Michel Sanders, Moon Schiks, Nadia Hermsen, Niek 
Schonenberg, Pascal Vinck, Ramon van de Ven, Roy 
van Duuren, Sander Kremers, Sanne Jacobs, Tijmen 
Hawinkels, Thijn Hermsen, Tom van Zitteren, Willem 
Hendriks en Wouter Janssen.

Prinsen en dansmarietjes
De groep heeft al een aantal prinsen opgeleverd:
Kruumelprins zijn geweest: Jordi Joosten, Willem 
Hendriks
Jeugdprins zijn geweest: Boyd Kessels, Thijn Hermsen 
en Jelmer Hermsen 
En dansmarietje waren: Femke Scheffer en Danielle 
Peeters 

Hoe komen jullie op de naam de Raddrèjers, 
vragen wij.
Tegenwoordig kun je alles op internet vinden dus 
werd er door de vriendenclub druk gegoogled. En 

op een of andere manier, hoe precies weten ze niet meer, 
kwam deze naam naar voren.
Er is ook een logo, ontworpen door Moon Schiks zie 
elders op deze pagina.

Er is ook een logo, 
ontworpen door Moon Schiks

Volgende vraag: hoe is deze groep ontstaan?
Kirsten: “De groep is in het begin ontstaan uit de leerlingen 
van groep 7 en 8 van de Heggerank. Later zijn de jongens 
van toen groep 6 er ook nog bij gekomen. We hadden 
een hele leuke, hechte klas en we bleven ook bij elkaar 
na de basisschool. Samen gingen we naar de soos van de 
Stichting Jeugdraad. “
De groep bleef steeds bij elkaar en samen (of in delen) 
zoeken ze elkaar op in het uitgaansleven en natuurlijk 
tijdens de carnavalsdagen. Sanne: “Er zitten meer jongens 
dan meisjes in de groep en in discussies over allerlei 
(uitgaans-)zaken winnen de jongens meestal.”
Dat wordt nog wel eens door de meiden betreurd. 
Wij sporen ze aan meer gas te geven bij de jongens! Ja, 
zeggen ze “De slagzin hebben we al voor: Geef maar 
Gàààs voor De Raddrèjers.” Maar goed, lang niet altijd 
laten de meisjes zich op de kop zitten door de jongens. 
De activiteiten die samen worden ondernomen zijn 
voetballen voor de jongens, en feestjes voor de jongens 
én de meisjes. Afspraken worden gemaakt via de 
groepsApp. Wie gaat er mee??? En dan komt een heel 

vervolg op blz 12
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antwoordencircus op gang… De uitgaansgelegenheden 
die onveilig gemaakt worden zijn de voetbalkantine, Plan B, 
Kubbus in Afferden en La Bamba in Boxmeer. 

Maar goed, lang niet altijd laten 
de meisjes zich op de kop zitten 

door de jongens.

Met de carnaval in zicht is de groep hecht, dan trekken ze 
samen op.  Alle leden kennen elkaar door en door, allemaal 
zijn ze geboren en getogen in Heijen. En allemaal wonen ze 
nog thuis, hoewel de meesten elders een opleiding volgen. 
Relaties zijn er onderling (nog) niet ontstaan. 
Ze beginnen de carnavalsactiviteiten op vrijdag altijd bij het 
Hoenderbal, dan op zaterdag de Mèrtzitting en soepeltjes 
door naar Zotte Zoaterdag of La Bamba in Boxmeer. 
Zondag optocht in Gennep, maandagmiddag in Heijen 
en maandagavond de lichtjesoptocht in Well. Dinsdag de 
optocht in Haps. Het einde van de carnaval op dinsdag wordt 
jaarlijks door een klein groepje nog in Boxmeer gevierd, maar 
middernacht wordt door de meesten niet meer gehaald. En 
een paar weken later staat de halfvastenoptocht in Afferden 
weer op het programma. 
Voor deze optochten moet natuurlijk wel een praalwagen 
worden gebouwd. Ook dat is al vier keer gelukt. Dit jaar voor 
de vijfde keer dus. Elk jaar wordt een ander thema bedacht. 
Vorig jaar de Ark van Noach. Misschien weet je dat nog wel, 
toen waren de Raddrèjers verkleed als wilde dieren. “Die 
pakken zaten wel lekker warm” lachen Sanne en Kirsten. 
Voor dit jaar is het thema voor de wagen al uitbediscussieerd. 
Dat is al heel wat! Want zevenendertig vrienden hebben 
zevenendertig meningen, die allemaal de GroepsApp 
passeren. Maar uiteindelijk komen ze er altijd wel uit. In 

september beginnen ze al te sparen voor deze praalwagen en 
de nodige alcoholische sapjes. De kas hiervoor wordt beheerd 
door Sanne Kroon en Manon Lambregts. 
Tijdens de Limburgse Sterrenparade in Nieuw-Bergen in 
2013 stond de halve groep op het podium met de bekende 
Limburgse zangers Big Benny en Fabrizio. Vooral Big Benny 
vond het prachtig en zette zelfs een berichtje hierover op de 
Facebookpagina van onze eigen Raddrèjers.

Anekdote
We vragen of ze ook wel eens iets grappigs meemaken. Nou 
inderdaad. Lars vertelt en de anderen vullen aan. Na de optocht 
in Heijen vorig jaar stond de groep samen met “c.c. Rap Naor 
D’n Tap” op het evenemententerrein aan de Hoofdstraat. Bus 
lijn 83 kwam voorbij en stopte bij de bushalte. De hele groep 
in polonaise door de bus, bij de ingang er in en bij de uitgang 
er weer uit. De buschauffeur kon er wel mee lachen en liet 
het even toe. Maar hij had de groep toch tuk! Toen de laatste 
Raddrèjjer uit wilde stappen (Femke Scheffer) deed hij de 
achterdeur dicht en trok op. Femke moest noodgedwongen 
mee naar de volgende bushalte. Van dit tafereel is een filmpje 
gemaakt en dat staat weer op de eigen Facebookpagina van 
de Raddrèjers en op de welbekende site Dumpert. Dit filmpje 
werd maar liefst 1,2 miljoen keer bekeken. Een komma twee 
miljoen! En heus niet alleen door de Raddrèjers zelf.

Samen schik maken is het idee
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Femke moest noodgedwongen mee 
naar de volgende bushalte.

Vraag: Wat zouden jullie in Heijen willen veranderen?
Ze zijn het snel eens. Jelmer: “De opkomst met de carnaval, die is veel te laag… ”Wat 
tegenwoordig wel druk bezocht wordt is het “Bouwersbal” op het evenemententerrein op 
zaterdagmiddag. Dan komen alle wagenbouwers bij elkaar. Iedereen brengt wat te eten en te 
drinken mee en dan is het echt kei gezellig. Dus daar zijn ze wel tevreden over en ze bedanken 
SMS (Schuttershof Màkt Schik) hier van harte voor!
De bouwplaatsen van de praalwagens die in het verleden gebruikt werden waren te vinden bij 
Jos Jacobs en Henk Hendriks.

En tot slot: waar zijn jullie trots op….
Ook daar hoeven ze niet lang over te denken, namelijk dat deze grote groep al zo lang in stand 
blijft. Zeker weten dat de Raddrèjers er nog lang geen punt achter gaan zetten! En waar wij als 
redactie dan weer trots op zijn is dat ze melden dat ze allemaal het Hèjs Nèjs lezen. “Weggooien 
is zonde” menen ze.

Gezellig
Het was gezellig en leuk om kennis te maken met deze groep aanstormende jongeren. Laat ze 
maar schuiven. Wij wensen ze een dolle carnaval toe.

De complete groep Raddrèjers

     Klaar voor de start van carnaval

    Sanne

    Jelmer

    Lars

    Kirsten



Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201

info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste 

oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels 

en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest 

uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen



Blijde gezichten bij de biljarters in 

d’n Toomp

Ter nagedachtenis aan Teun Arts…   

Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 december 
vorig jaar Teun Arts van Teun Arts Zitmeubelen uit St. 
Hubert is overleden. Het bedrijf van Teun Arts en zijn zoon 
Flip ondersteunt het Hèjs Nèjs al enige jaren door een 
paginagrote advertentie op de achterkant van ons blad. Wij 
hadden ruim een jaar geleden het genoegen Teun en Flip te 
mogen interviewen. Dit was naar ons gevoel geen interview 
maar een visite. Leuk gesprek, lekkere koffie en aangenaam 
zitcomfort.
Teun, de bevlogen vader startte het bedrijf in de zeventiger 
jaren toen de vele babyboomers een donkerbruine 
ribfluwelen bankstel wilden hebben. Toen Teun een aantal 
jaren geleden ziek werd nam Flip de zaak over en bouwde 
het om tot een van de beste speciaalzaken in Nederland met 
het grootste assortiment op het gebied van relaxstoelen.
En nu is Teun er niet meer. Wat een verlies voor de familie 
en voor het bedrijf. Want ondanks zijn gezondheid was Teun 
dagelijks in het bedrijf te vinden. Destijds vertelde Flip ons:  
“Iedere avond vraagt pa of ik hem morgen nog nodig heb en 
dan zeg ik altijd nee. Maar 
de volgende dag loopt hij 
er toch weer rond. Tja, dit 
is dan ook echt zijn kindje.”
Wij wensen zijn vrouw 
Ans en de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte 
bij dit enorme verlies.

Redactie Hèjs Nèjs

Karel Verstegen was de eerste die het bij het bestuur van de KBO 

aankaartte. Hij wist dat de huurdersraad van woningbouwvereniging 

Destion een leefbaarheidspotje heeft voor sponsoring van sociale 

activiteiten. En hij wist ook dat de biljarttafels in ons gemeenschapshuis 

dringend aan een opknapbeurt toe waren. De besturen van de KBO en 

Gemeenschapshuis D’n Toomp zetten zich eendrachtig in  en namen 

direct contact op met Destion. Het resultaat was dat Destion ruim € 

2600,= ter beschikking stelde voor de renovatie van de twee biljarttafels. 

Een gespecialiseerd bedrijf nam de klus aan en zorgde ervoor dat de 

tafels nu weer tip top in orde zijn. Zij zullen weer vele jaren biljartplezier 

opleveren. De gerenoveerde tafels werden half december feestelijk in 

gebruik genomen. 

D’n Toomp trakteerde de heren op koffie en vlaai.

Alom tevreden gezichten, de besturen omdat ze dit zo vlot en adequaat 

hadden geregeld en de biljarters omdat ze de beschikking kregen over 

perfect opgeknapte biljarttafels.
“De zaak is hier goed in 

orde, nu wij nog” lachten de 

heren biljarters.

Destion: bedankt!

Buurtbemiddeling

Synthese biedt buurtbemiddeling voor bewoners die overlast onder-

vinden van hun buren of met hen in conflict raken. Geluidsoverlast, 

vervuilde tuinen, rookoverlast, pesterijen, et cetera … mensen on-

dervinden wel eens last van hun buren of buurtgenoten. Onenigheid 

tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid 

in de buurt. Vrijwillige buurtbemiddeling wordt ingezet wanneer het 

buren niet meer lukt om samen tot een gesprek te komen en het 

inschakelen van de politie (nog) niet aan de orde is. Daarnaast kunnen 

ook andere instanties, zoals een gemeente of woningcorporatie, weinig 

voor de geplaagde buurtbewoners doen. Door middel van gesprek-

ken met beide partijen door (opgeleide) vrijwillige buurtbemiddelaars 

worden de irritaties aangepakt en afspraken gemaakt over hoe verder.  

Zonder vrijwilligers natuurlijk geen buurtbemiddeling. De vrijwillige 

buurtbemiddelaars zorgen voor het succes van buurtbemiddeling. De 

vrijwilligheid van bemiddelaars is een essentiële voorwaarde. Hun on-

betaalde inzet benadrukt hun belangeloosheid in de bemiddeling. Voor 

ruziënde buren kan dit ontwapenend werken. Wilt u ons inschakelen 

in een conflict met uw buren of wilt u meer weten over de buurtbe-

middeling? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact 

op met Lisa Spreeuwenberg of Colin Weeink, coördinatoren Buurt-

bemiddeling, tel. 0478 517300, e-mail: buurtbemiddeling@synthese.nl.

Op 10 en 11 maart 2017 is de volgende editie van 
NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
Inmiddels kunnen zowel klussen als klussers aangemeld 
worden.
Dus: is uw gemeenschapshuis aan een likje verf toe? Kan 
de tuin of het terras wel een opknapbeurt gebruiken?
Voor dit soort klussen kunt u een bijdrage van 
maximaal € 400,-- aanvragen bij het Oranje Fonds.
Ga voor meer informatie naar www.nldoet.nl.
Heeft u vragen of wilt u graag hulp bij het aanmelden 
van uw klus of van uw hulp als klusser? Neem gerust 
contact op met Synthese 0478-517300 of via e-mail: 
nldoet@synthese.nl.

Aanmelden NL-Doet gestart
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Heisa

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 36 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in 
informatie:   
www.heijen.info

februari
2017

vieringen in

Zaterdag 28 januari 19.00 uur 
Gebedsdienst

Zondag 29 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met de hofkapel 

Zaterdag 04 februari 
geen dienst

Zondag 05 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 11 februari 19.00 uur 
geen dienst

Zondag 12 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 18 februari 
geen dienst

Zondag 19 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 25 februari 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 26 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Wij leven in de wereld van kopieën: “Ik maak wel even een kopietje!” 
is een veelgehoorde kreet. Er zijn kunstijsbanen, namaak-skipistes, 
golfslagbaden om alleen maar iets van water, sneeuw en ijs te noemen. 
Planten en bloemen maken wij ook na. Zo mooi, dat echt en kunst amper 
te onderscheiden zijn. “Net echt”, zeggen we dan.
Dat is het hem juist: wij gaan de kopieën voor de werkelijkheid zien. Ik 
stond erbij toen iemand een bos bloemen kreeg. Prachtige bloemen. 
Degene die ze kreeg, keek er vol bewondering naar en zei: “Wat mooi, 
het lijken wel kunstbloemen.”

Afgoderijen
In de media is het ook zo. Sommige mensen zeggen: “Ik kijk naar de viering 
op de televisie. Dat vind ik mooier dan in de kerk zitten.” Het beeld van 
de werkelijkheid vindt men mooier dan de werkelijkheid zelf. Naast echte 
erotiek is er een hele sekswereld met alleen maar nep seks. Eigenlijk zijn 
alle afgoderijen, ook die van nu, nep-godsdiensten. Ik hoorde ooit een 
cabaretliedje: iemand had een kunstbeen, kunstarm, kunstgebit en wat al 
niet. Hij vroeg zich af: “Waar en wie ben ik zelf?”

Schone schijn
Daar gaat het om: Wie ben je zelf? Wij ‘moeten’ zo vaak de schone schijn 
ophouden in manieren en plichtplegingen. Dat kan soms niet anders. 
Je kunt niet alles vanuit je tenen doen. Maar laten we alstublieft wel 
momenten kiezen waarin wij onszelf zijn.
Die momenten zijn er in de liefde en in het gebed. Een meisje zei me: “Ik 
heb een baantje. Daarin ben ik niet mezelf. Want ik moet mij netjes en 
voorkomend gedragen tegenover klanten.” Ik vroeg: “Wanneer ben je dan 
jezelf?” “Met vrienden en vriendinnen”, zei ze. Gelukkig ben je als je bij 
mensen jezelf mag zijn. Dat is liefde.
En het gebed: God neemt ons zoals wij zijn. Bij Hem vallen alle kunstgrepen 
weg van mooie woorden en uiterlijk vertoon. “Heer, Gij doorgrondt en 
Gij kent mij. Al mijn wegen zijn U vertrouwd!” (Ps. 139). Hij ziet ons niet 
voor de televisie, maar in het hart. Gelukkig zijn wij als wij bij Hem onszelf 
durven zijn.

Pastoor H. Reijnen

Echtheid
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Overweging voor carnaval

Op 7 januari jl. is Lieke Ankersmit, Eekhoornstraat 15, gedoopt. 
Wij wensen Lieke samen met papa, mama, zus Silvie en broer Jelte veel geluk en goeds toe.

Doop

Heisa

Carnaval

Carnaval kun je alleen
samen met anderen vieren.

We verkleden ons,
omdat we het zelf leuk vinden.

En omdat we graag anderen
aan het lachen maken.

Maar de hossende massa
mag geen masker zijn,
waaronder de één lacht

en een ander huilt.

George Pompidou

VERENIGING VOOR SENIOREN          KBO   HEIJEN 

KBO Heijen nodigt u uit voor : 

CARNAVALSMIDDAG VOOR ALLE  55 PLUSSERS 

Donderdag 23 februari 2017.   Aanvang 14.00 uur tot 17.30 uur. 

In D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10, Heijen 

Entree 5 euro.  Lekkere hapjes worden geserveerd. 

Deze middag speelt voor U Sunday uit Groesbeek (dans- en stemmingsmuziek). 

Er zal ook een optreden zijn van een Buutreedner en  een optreden door de 

Dansgarde 

De Raad van Elf geeY acte de présence. 

 En natuurlijk spelen we onze beroemde Tombola, met mooie prijzen 

Ontmoe\ngsplaats voor vrienden en bekenden.  Al\jd geslaagd.  



Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

    www.rovermedia.nl
www.facebook.com/Madeinheijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen

Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 
uit Heijen om te delen. Dus kan  

jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 
er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 

kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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Made in Heijen…. 
Of welkom in Heijen, natuurlijk

Half december was het weer feest in d’n Toomp. Alle baby’s die in 2016 

in Heijen geboren zijn kwamen hier bij elkaar met hun ouders, broertjes 

en zusjes voor de jaarlijkse fotoshoot. Een fenomeen dat wij als redactie 

een van de hoogtepunten van het redactiejaar beschouwen. Vorige keer 

waren we nog een beetje in mineur: slechts vijf baby’s zagen in 2015 het 

levenslicht in Heijen. Veel te weinig! We deden een dramatische oproep: 

Heren van Heijen! Doe er wat aan. En gelukkig, dat hielp. In 2016 moch-

ten we weer dertien baby’s verwelkomen, zeven meisjes en zes jongens.

In samenspraak met onze vormgever, Rover Media, 
hadden we de baby’s ook iets leuks te bieden, 
behalve dan de mooie foto’s. Alle kinderen kregen 
een slabbetje of rompertje met daarop gedrukt 
madeinheijen.nl. Deze website is in het leven 
geroepen door Rover Media en wacht op invulling. 
Heb je onderwerpen die betrekking hebben op 
Heijen (je kunt het heel breed zien) laat het ons 
weten. Een voorbeeld: de babyfoto’s die niet in het 
blad komen zullen hierop later terug te vinden zijn.
We begonnen de fotosessie met een groepsfoto. 
Alle baby’s zo mooi mogelijk positioneren op de 
bank, even nog vasthouden, dan drie seconden 
los…. En knippen maar! Het resultaat zie je op deze 
bladzijden. Maar we fotografeerden de baby’s ook 
apart en daarna verschenen ze aan de redactietafel 
voor een hartverwarmend gesprekje. Zie hieronder 
de resultaten…..

1. Quint Jansen.
Hallo Heijen, mijn naam 
is Quint Jansen en ik ben 
geboren op 29 maart 2016 
Ik was het eerste kindje dat 
in 2016 in Heijen geboren 
werd. Mijn papa en mama 
zijn Edwin en Christel 

Jansen-van Tilburg. Als je me zoekt, ik woon aan de 
Hermelijnstraat. Ik ben stapelgek op mobiele telefoons. 
Ik ga daar nu al professioneel mee om. Als ik een foto 
van mezelf op de telefoon zie geef ik daar een kusje op 
en appen kan ik ook al, ha! Toeval of niet, gisteren heb ik 
zelfs het woordje “ foto” op de telefoon weten te prutsen, 
vraag me niet hoe me dat gelukt is. Van papa heb ik 
geleerd kusjes te geven en dat doe ik ook heel graag. Mijn 
vader en moeder hopen dat ik een aardige en zelfstandige 
jongen zal worden. Ze zijn er nu al trots op dat ik zo 
vrolijk en sociaal ben. Complimentje voor mezelf….

 2. Royd de Valk
Ik werd geboren op 20 april en 
mijn papa en mama zijn Nick 
de Valk en Kelly Martens. Mijn 
papa speelt in het eerste elftal 
van VV Heijen en mijn mama 
bij de vrouwen van VV Heijen. 
Dit jaar werden maar liefst drie 

ploeggenoten papa en daarom mochten ze samen met 
ons op voorpagina! Ik heb behalve opa’s en oma’s ook 
overgrootvaders- en moeders, Hein en Mientje Martens 
en Henk en Agnes Jacobs. Hoe vind je dat! Ik ben de 
eerste jongen in de familie en dus ben ik de stamhouder 

vervolg op blz 20
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van de familie De Valk. Ik vind alles om mij heen interessant, 
kijk overal met grote ogen naar, ik lach de hele dag door. En 
alles wat in mijn buurt komt, zoals nu de duim van Marjo, 
jullie redactielid, houd ik stevig vast. Ik denk, maar dat mag ik 
helemaal zelf uitmaken zegt papa, dat ik toch wel lid ga worden 
van VV Heijen. Zou zomaar kunnen, toch? Papa en mama zijn 
trots dat we samen zo’n leuk gezinnetje vormen en ze hopen 
dat ik op mag groeien tot een lieve sociale jongen. En ik hoop 
met mijn neefje Revi, die ook hier is, leuke dingen te gaan 
ondernemen. Ik kan niet wachten!

3. Marlou Lianna Wit
Ha! Ik ben Marlou Lianna Wit, geboren 
in Heijen op 7 mei 2016 en mijn mama 
en papa zijn Marita en Mark Wit. Ik heb 
twee grote broers, zij heten Miles en 
Neil. Papa en mama komen best ver 
hier vandaan, namelijk helemaal uit 
Noord-Holland. Toen ik ‘s nachts thuis 

geboren was hing de volgende dag de vlag uit bij alle buren! 
Ook hadden ze een geboortebord neergezet bij ons in de 
tuin; een heel leuk gebruik dat papa en mama vanuit Noord- 
Holland niet kennen. Wat een warm welkom! Tijdens de 
kraamborrel in onze achtertuin, dat was op een stralende dag 
in mei, ben ik ook enorm verwend door de buurtvereniging.
Want ik woon  heerlijk aan de mooiste straat van Heijen: de 
Smele. En wie wonen er nog meer aan de Smele? Heel veel 
leuke mensen, maar vooral ben ik dol op mijn lieve oppas 
Gerda Coenen, die iedere dag twee keer op mij en mijn 
broertje Neil komt passen als mama Miles naar school brengt. 
Papa en mama hopen dat ik een zelfstandig, zelfverzekerd, 
vrolijk meisje wordt dat oprecht kan genieten van de kleine 
dingen om me heen en dat ik met veel vreugde mijn levenspad 
mag bewandelen. Weet je wat papa en mama zeggen? Dat ik  

geluk ben in zijn puurste vorm! Moj toch!  Ik maak volgens hen 
ons mooie gezin compleet met mijn vriendelijke, blije karakter, 
mijn open blik en lieve lach naar iedereen.
En mijn twee lieve broers adoreren  mij en dat alles maakt dat 
papa en mama glimmen van trots!

4. Lisa Flachs
Hoi, ik ben geboren op 7 mei 2016 
en ik woon aan de Heikampseweg. 
Mijn papa en mama zijn Tim en 
Marjolein Flachs. Kijk mij hier nou 
eens zitten. Knalrode wangetjes van 
de slaap maar ik hou vol, hoor! Bij 
de fotoshoot gedroeg ik mij als een 

volleerd fotomodel. Eerst wat gebrul, wat ik normaal niet doe, 
maar een stralende lach toen ik eenmaal mooi op de tafel zat 
voor de fotografen. Heijens Next Topmodel in de dop. Ik ben 
een lachebekje als het erop aankomt. Van papa heb ik duidelijk 
zijn gevoel voor humor geërfd. En ik denk de zorgzaamheid 
van mijn moeder Marjolein. Papa en mama zijn trots op mijn 
vriendelijke karakter en dat ik zo’n goede slaapster ben. Vlotjes 
ga ik door de verschillende groeimomentjes heen. Kijk ook 
eens op de voorpagina! Gaaf hè dat slabbetje…

5. Noud van Uijtert
Hallo Heijen, ik ben geboren op 12 juni 
2016. Ik hoefde niet van ver te komen 
naar de fotoshoot, want ik woon met 
mijn papa en mama Björn en Petra 
van Uijtert aan de overkant van d’n 
Toomp. Nee, mij zie je niet over het 
hoofd, want al bij de geboorte woog 

ik al 4850 gram en ik was 56 cm groot. Nou zijn mijn papa 
en mama ook allebei niet klein te noemen maar het was toch 

We zijn trots op alle baby’s van 2016....
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geen wonder dat mijn mama wel eventjes de tijd nodig had voor mijn 
geboorte. Want het was een hele bevalling, die bevalling! Papa en mama 
wisten niet of ze een jongetje of een meisje zouden krijgen. Ik was dus 
echt een verrassing! Mijn papa en mama hopen dat ik een zorgzame 
jongen wordt, net zo zorgzaam als mijn mama dat is. Ze vinden het leuk 
dat ik zo heerlijk vrolijk ben en dat ik geniet van alle aandacht die ik krijg. 
En weet je wat: ik droom er al van dat ik later vendelzwaaier word bij 
het gilde. Papa en mama’s passie.

6. Lieke Ankersmit
Ik ben geboren op 20 juni 2016 en mijn mama 
en papa zijn Susanne Martens en Jeffrey 
Ankersmit. Mijn grote zus heet Sylvie en mijn 
broer Jelte. Dit is al de derde keer dat mijn papa 
en mama komen opdraven voor de fotoshoot. 
Ze vinden dat heel leuk en zo is het natuurlijk 
ook. Wat maken we mee, vragen jullie. Thuis 

is er iedere dag wel wat leuks te beleven. Zeker met mijn grote broer 
en zus. Er wordt met mij gedanst en gestoeid bij het leven. En vooral 
word ik heel veel geknuffeld. Mijn beste eigenschap moet “genieten” 
worden volgens papa en mama. Nou, maak je geen zorgen, dat doe ik 
nu al. Positief door het leven gaan staat ook op het lijstje. Gaat lukken. 
Papa en mama voelen zich rijk met hun drie gezonde kinderen die dol 
zijn op elkaar. Fijn toch!

7. Ties Lamers
Dag Heijen, hier ben ik dan. Ties Lamers, geboren 
op 5 augustus 2016. Mijn mama heet Malou en 
mijn vader Theo. Ik heb ook een grote broer, 
hij heet Mees. Papa en mama leerden elkaar 
kennen op de Ottersumse kermis. Behalve 
papa, mama en Mees hebben wij ook honderd 
koeien thuis. Toen ik pas tien dagen oud was 

mocht ik al met Mees spelen op de traptractor. Ik zat voor in de bak 
van de voorlader. Dolle pret! Ik mag worden wat ik wil en als ik een 
beetje eigenwijs ben, dan klopt dat. Want mijn papa en mama zeggen 
van zichzelf dat ze dat allebei zijn, dus ik heb het dubbel meegekregen. 
Mijn papa voetbalt en als ik op mijn 18e een contract wil tekenen bij 
Real Madrid, houdt hij mij niet tegen. We hebben het leuk samen en 
daar zijn we allemaal trots op.

8. Vera Cillessen
Ik ben geboren op 1 september 2016 en ik ben 
het wonderkindje van Frank Cillessen en Sanne 
Wijntjes. Wij wonen gezellig samen op het 

Kranenveld. Iedereen die mijn papa en mama kent 
weet dat het wel eventjes geduurd heeft voordat 
mijn lieve mama zwanger raakte. Maar dat leed is 
nu al helemaal vergeten, zo blij als ze met me zijn. 
Ik ben het eerste meisje in de familie Cillessen. Ik 
heb wel zes neefjes! Die waren heel blij met mij, op 
voorwaarde dat ik later wel ga voetballen!  Ik ben 
geboren op de verjaardag van mijn neefje Teun, die 
trots op school vertelde dat hij een nichtje voor zijn 
verjaardag had gekregen. ’s Morgens als ik bij papa 
en mama in bed mag liggen brabbel ik het liefst de 
hele tijd. Ook als papa en mama nog even verder 
zouden willen slapen. Als zij dan de ogen dicht 
doen kijk ik daar heel verbaasd naar. Oké, dan doe 
ik ze ook maar weer dicht! Papa is bij de fanfare 
en misschien heb ik zijn muzikaliteit wel geërfd. Zou 
leuk zijn. Ze hopen voor mij dat ik een sociaal meisje 
zal worden, zorgzaam en niet verlegen. Ze zijn trots 
op mij, omdat het zo goed met mij gaat en ik er zo 
schattig uitzie. Want zie je mijn haarbandje? Is dat 
niet snoezig?

9. Amber El Guennouni
Ik werd geboren op 21 
augustus 2016. Mijn vader 
heet Adil en mijn moeder 
Ibtisam. En ik heb een zus, 
Sofia. Die drie kennen jullie 
misschien nog wel van 
vorig jaar. Toen stonden 

ze met z’n drieën op de voorpagina van het Hèjs 
Nèjs. Sofia had het best moeilijk toen mijn papa 
en mama mij meebrachten uit het ziekenhuis. Daar 
schrok ze toch wel even van. Maar nu is ze net zo 
gek op mij als mijn papa en mama. Ik toon nu al 
veel doorzettingsvermogen. Als ik iets wil pakken 
of vasthouden, hou mij dan maar eens tegen! En 
enthousiast als ik overal over ben. Met mij kun je 
lachen! Papa en mama zijn enorm trots op ons. Dat 
ze twee gezonde kindjes hebben en ook zijn ze trots 
op elkaar. Das toch moj!

10. Tymen Wijers
Ik werd geboren op 

vervolg op blz 23
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31 augustus 2016 en mijn vader en moeder zijn Roy en Thea. 
Samen wonen we in de Esdoornstraat. Papa is volop bezig ons 
huis mooi op te knappen. Ik hou erg van verrassingen. Zo kreeg 
ik het voor elkaar dat ik bij de 4D echo mijn armpjes en beentjes 
strak voor mijn snoetje hield. Toen de tijd bijna om was deed 
ik mijn handjes weg en liet ik een brede glimlach zien. Eigenwijs 
stak ik zelfs nog even mijn tong naar ze uit. Maar de grootste 
verrassing moest nog komen. Wel vier weken voor de geplande 
datum kwam ik al ter wereld. Ik dacht: “Tymen, het is nu mooi 
weer, dus het is tijd om voor de dag te komen.” Mijn papa kletst 
tegen iedereen die op zijn pad komt en dat hopen ze dat ik dat 
ook ga doen. Geen probleem, lijkt mij. Een beetje creativiteit van 
mijn moeder zou mij ook goed van pas komen. Mama werkt bij 
de kinderopvang en houdt enorm van knutselen. De tijd zal het 
leren. Ik ontwikkel mij tot nu toe super goed en heel belangrijk: 
ik ben altijd vrolijk. 

11. Robin Thissen
Hier ben ik dan! Ik werd geboren op 
13 september 2016 en woon in de 
Eekhoornstraat. Een leuke straat met 
veel jonge gezinnetjes en dus veel 
kindjes. Dat gaat in mijn voordeel 
werken, zeker weten!
Mijn papa en mama zijn Jochem Thissen 

en Kelly Bottenberg. Ik lig niet zo heel graag in mijn bedje, ik lig 
veel liever lekker bij mijn papa, dat is “mijn plekje”. Ik ben het 
liefst overal vooraan bij. Ik lijk op mijn papa want allebei slapen 
we graag, haha!

Papa en mama hopen dat ze mij respect voor de medemens en 
een positieve instelling mee kunnen geven. Hun grootste trots 
is dat ik ieder morgen wakker wordt met een grote glimlach op 
mijn lieve snoet en dat ik dan hele verhalen te vertellen heb. 
Zo grappig! 

12. Revi Robben
Ha! Ik ben geboren op 29 september en 
mijn papa en mama zijn Frank en Anke 
Robben-de Valk. Mijn zusje heet Liv. Dit 
jaar werd ook mijn neef Royd geboren. 
We schelen elkaar dus weinig met 
elkaar en ik hoop echt dat we samen 
veel op zullen trekken. Mijn grote zus 

bekommert zich de hele dag om mij en als ik maar even huil 
komt ze gelijk aanrennen met een flesje of een speentje, lief 

hoor! Mijn papa en mama hopen voor mij dat ik geduldig, 
sociaal en loyaal wordt. En dat ik op zal groeien tot een lieve, 
eerlijke jongeman. Liv en ik zijn de grootste trots van papa 
en mama samen met onze hond Raily en dat wil ik graag 
zo houden. 

13. Fay Pouwels 
Hallo Heijen, ook ik kwam iets 
vroeger dan gepland ter wereld, 
wel drie weken. Dat was op 24 
november en Ik ben dus het 
allerkleinste kindje dat jullie 
fotografen Stella en Suzanne voor 
de lens kregen. Klein maar fijn, toch! 

Mijn papa heet Jan en mijn mama Louise. Ik ben gezegend, 
want ik heb maar liefst twee grote broers: Raf en Lano. Mijn 
broertjes geven mij om de haverklap kusjes en knuffeltjes. Ze 
zijn zo lief voor mij! Alleen als ik brul houdt Raf zijn handjes 
voor de oren, haha! Is dat niet grappig? Ik ben vandaag nog 
maar drie weekjes oud, toch ben ik deze week al de grens 
over gegaan. Ik ben met papa en mama gaan Christmas 
shoppen in Düsseldorf, dat was een Puur Genoegen! Heel 
veel heb ik er niet van meegekregen want ik heb heerlijk 
geslapen. Net als mijn papa en mijn broertjes word ik 2e 
kerstdag gedoopt. Papa en mama hopen van harte dat ik als 
een vrolijke, lieve meid door het leven zal gaan. Dat ik klaar 
sta voor anderen en dat ik mijn dromen ga verwezenlijken. 
Ze zeggen dat ze super trots zijn op hun gezinnetje dat nu 
helemaal compleets is met de twee stoere boys en de lieve 
Fay. Wow. 

De dertien baby’s van 2016….
Dat waren ze dan weer! De dertien baby’s die mede kleur 
gaven aan het jaar 2016. Wij feliciteren alle ouders met hun 
mooie en lieve kindjes en danken hen voor hun komst naar 
de fotoshoot. En nu maar groeien, kinderen! Jullie hebben 
enorm geboft. Allemaal geboren in een vredige, mooie en 
bosrijke omgeving waar je jezelf kunt zijn, je volop kunt 
ontwikkelen en worden wat je zou willen zijn. Ga ervoor..... 

Wij danken ook Gemeenschapshuis D’n Toomp voor de 
gastvrijheid en Vereniging Hèjje Mojjer voor de sponsoring 
van de koffie en de thee. Dit alles stelt ons in staat er een 
feestelijke ochtend van te maken. 

Interview
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Wie heeft er de afgelopen weken foto’s gemaakt van de lage waterstand in de Maas? Wij zouden graag een aantal willen plaatsen in de editie van februari.Heb je een mooie foto die je wilt delen? Stuur deze dan digitaal naar stella.roodbeen@heijen.info.  De foto moet minimaal 1 MB zijn, anders is hij te klein voor publicatie.We zijn benieuwd!

Redactie.

Foto’s lage waterstand Maas

Het bewegende brein

Bewegen om minder te vergeten!

Radboudumc en sportverenigingen voor senioren beantwoorden 

in Europees onderzoek hoe beweging de geheugenreserve kan 

vergroten – Deelnemers gezocht

Met de vergrijzing zien we een toename van het aantal mensen met vergeetachtigheid. De exacte oorzaak hiervan is nog steeds 

onbekend, maar we weten wel dat lichamelijke beweging de kans op een dementie met maar liefst 20% kan verlagen bij gezonde 

ouderen. Lichaamsbeweging lijkt dus goed te zijn voor het geheugen en het denkvermogen. Of beweging ook bij ouderen met begin-

nende geheugenproblemen zorgt voor minder geheugenachteruitgang is niet goed onderzocht. Professor Olde Rikkert van de afdeling 

Geriatrie van het Radboudumc  Alzheimer Centrum gaat samen met onderzoekers van de Duitse ‘Sporthochschule’ in Keulen en 

het Trinity college in Dublin onderzoeken wat de effecten zijn van twee verschillende beweegprogramma’s op het denkvermogen, 

het geheugen en de lichamelijke fitheid van oudere mensen met lichte geheugenbeperkingen. Deelnemers volgen één van de twee 

beweegprogramma’s of ontvangen leefstijl adviezen. De beweegprogramma’s bieden de deelnemers drie keer per week 45 minuten 

gedurende 12 maanden een gevarieerd aanbod van beweeglessen. Bewegen gericht op het verbeteren van het uithoudingsvermogen, 

zoals nordic walking, team sport en aerobics. Maar ook bewegen gericht op krachttraining, yoga, rek-en-strek of coördinatie oefe-

ningen. Dit gebeurt onder leiding van ervaren sportcoaches. De lessen worden in groepsvorm gegeven op locaties in en rondom 

Nijmegen, zoals Groesbeek, Malden, Molenhoek, Gennep en Millingen aan de Rijn. In het Radboudumc worden vervolgens op drie 

momenten onderzoeksmetingen gedaan: voorafgaand aan de beweeglessen, na 6 en na 12 maanden. Tijdens deze bezoeken worden 

op een slimme en simpele wijze geheugentesten en fitheidstesten uitgevoerd. En met moderne apparatuur wordt de bloeddruk en 

hersendoorbloeding gemeten. Iedere deelnemer krijgt daardoor informatie over zijn eigen gezondheid en conditie. Voor de meetmo-

menten in het Radboudumc bieden wij een reiskostenvergoeding en deelname aan de beweeglessen is gratis. Afgelopen maart zijn 

wij gestart met de eerste vooronderzoeken, waarbij wij nagaan of deelnemers aan de criteria voldoen om deel te kunnen nemen aan 

het onderzoek. Hieruit zijn al meerdere geschikte kandidaten naar voren gekomen, die de onderzoeksmetingen hebben afgerond en 

zijn gestart met de beweeglessen. In mei hebben wij al eens eerder met een artikel over ons onderzoek in de krant gestaan, wat veel 

positieve reacties heeft opgeleverd. Voor de komende periode zijn wij nog op zoek naar meer enthousiaste deelnemers, die zelf van 

deze kennis willen profiteren en er anderen in de toekomst mee willen helpen. 

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek, en: 

• Ervaart u geheugenproblemen? 

• Bent u 50 jaar of ouder?

•  Beweegt u niet meer dan twee uur per week intensief?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over deelname aan ons onderzoek. 

Tel: 024-3655758. mail: bewegendbrein@radboudumc.nl
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Heggerank

Afscheid Juf Miek 
Dank je wel ouders en kinderen van heel veel jaren 
“Heirakkertjes “ en later “Heggerankers” uit Heijen. 
Nu, na 45 jaar onderwijs ,waarvan 43 jaar als juf 
in Heijen, is mijn afscheid aangebroken en stop ik 
officieel met werken als leerkracht. Per 1 januari 
2017 ben ik niet meer in dienst van het huidige 
bestuur.

In november 1972 solliciteerde ik naar de baan van 
kleuterleidster in Heijen.
Per 1 januari 1973 werd ik als derde kleuterleidster 
benoemd aan de kleuterschool  “De Heirakkertjes”.  
Al snel werd ik daarna de hoofdleidster. In 1985 
gingen kleuterschool en lagere school over in 
één basisschool en  werd het “de Heggerank”, 
vernoemd naar het plantje dat welig tiert in het 
Maasheggengebied, waar ook Heijen deel van 
uitmaakt. 

Wat is er in al deze jaren veel veranderd. Zo is 
onder andere “de aftrap” door de kleuterleidsters, 
bij de voetbalwedstrijd aan het begin van het 
schooljaar om de kas van de kleuterschool te 
spekken in de loop van de tijd verdwenen.  De 
spontane wandelingen in het bos achter de school? 
De Heikampseweg en ook Heijderbos waren er 
toen nog niet, maar wel veel bos. Na de wandeling 
was het dan uitrusten bij de boerderij van de familie 
Koenen inclusief de niet te vergeten, heerlijke 
traktatie op limonade en koffie. 
Toen en ook nu is er veel verschil in de leefwereld 
van de kinderen.  Als leerkracht heb ik me daar altijd 
in proberen te verplaatsen. Wat voor het ene gezin 
kan, is beslist niet mogelijk voor het andere. Ik heb 
dan toch altijd naar mogelijkheden gekeken die wél 
konden. 

Aan het begin van mijn loopbaan was het normaal om 
alles zelf voor te bereiden en te stencilen. Nu is er internet 
en je kunt kopiëren. Ouderhulp was een normale zaak. 
Spelletjesdag over een thema. Ideeën genoeg en een dag 
vol pret. Waar ik met heel veel plezier op terugkijk zijn alle 
ouders die kwamen helpen en/of ondersteunen op welke 
manier dan ook. Jullie waren er toch maar als ik jullie nodig 
had. Omgekeerd mogen de ouders van leerkrachten 
hetzelfde verwachten.

Tegenwoordig is er ook veel aandacht voor het pesten 
van en door kinderen. Vaak is het verschil tussen plagen 
en pesten toch nog niet duidelijk. Zowel bij oudere als 
jongere
 kinderen. Opmerkingen  als: maar hij/zij lacht; hij/zij zegt 
niet ”stop, hou op”  zijn van alle dag. Maar ouders, help uw 
kind om het onderscheid te leren, maar help hem /haar 
vooral als het een steeds terugkomend probleem is. Want 
dan wordt het pesten. Het gebeurt in alle lagen, onder 
alle kinderen maar ook bij /onder volwassenen, ook bij 
diegenen waarvan u het niet zult verwachten!
 Kinderen verdienen het om gehoord en gezien te 
worden.  Ze verdienen het dat er naar ze geluisterd 
wordt.  Trots ben ik op al die leerlingen en oud- leerlingen 
die hun weg vinden of reeds gevonden hebben. Dank 
aan alle leerlingen die met hun gesprekjes, contactjes, 
briefjes, kaartjes, foto’s en cadeautjes in al deze jaren hun 
waardering lieten blijken. Ik hoop jullie in de toekomst nog 
tegen te komen en samen even gezellig bij te praten, met 
of zonder bakkie. Ik wens ouders en kinderen het beste 
voor de toekomst.  Bedankt ouders en leerlingen   voor 
45 jaar mooie  ervaringen en herinneringen die ik de 
afgelopen decennia aan jullie te danken heb. Dank voor 
de vele gezellige ontmoetingen met elkaar in of buiten 
de school. 
Ik wil alle ouders,  die mij deze  laatste twee jaar zo 
hartverwarmend hebben gesteund, heel erg bedanken.  
De vele kaartjes, bezoekjes, appjes, mailtjes, bloemen en 
ijsjes hebben mij heel erg goed gedaan. Het was super dat 
jullie er voor mij waren en nog steeds zijn.

Ik kan nu eindelijk gaan  genieten  van mijn welverdiende 
pensioen.
Miek de Vries.  
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Koolmees en Pimpelmees
Een andere inleiding dan jullie van ons gewend zijn:
Het jaar 2016 was een roerig jaar. Vluchtelingenstroom, IS, Trump, Brexit, 
popiconen die overlijden en aan het einde van het jaar in onze buurt de 
aanvaring van een vrachtschip dat tegen de sluis in Grave aanvoer en 
deze ernstig beschadigde, waardoor  een erg lage waterstand in de Maas 
en ook in onze eigen Paesplas ontstond. De bewoners van de arken 
moeten voorlopig een ander onderkomen zoeken. 
Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de natuur, zoals vissen die op het 
droge terecht komen om daar te sterven. Maar de natuur is flexibel en 
zo ook de mens. Het jaar 2017 zal ongetwijfeld weer voor verrassingen 
zorgen en het is maar goed dat je niet alles van tevoren weet. Wij 
wensen jullie in ieder geval een gezond en natuurlijk groen en dier- en 
mensvriendelijk 2017 toe.
Om terug te keren naar ons Natuurverhaaltje:
In dit nummer een korte beschrijving van de Koolmees en de Pimpelmees 
met enkele weetjes van beide soorten.

Koolmees (Parus major)
De koolmees is één van de talrijkste tuinvogels. Met zijn gitzwart petje, 
witte wangen en citroengele buik, is het een gemakkelijk herkenbare 
soort. Het is een van de meest voorkomende en bekendste vogels van 
Nederland. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door de 
veel bredere zwarte streep op de buik. 

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus)
De pimpelmees is met zijn frisblauwe petje, witte wangen en brede 
blauwe halsband is een van de mooiste en talrijkste tuinvogels van 

Nederland. Hij heeft een korte, smalle grijszwarte middenstreep 
over de borst  en een mosgroene rug met helderblauwe vleugels. De 
zwarte oogstreep heeft wel iets weg van een maskertje. Vrouwtjes 
en mannetjes zijn moeilijk te herkennen. Als het paartje bij elkaar zit 
kun je zien dat het vrouwtje iets valer van kleur is. De zang wordt 
omschreven als een zilveren lachje.

Weetjes over de koolmees
•  Koolmezen variëren hun zang bewust. Dit fenomeen staat bekend 

als het Beau Geste Syndroom. Beau Geste is de held uit het 
gelijknamige boek dat handelt over het vreemdelingenlegioen. 
Wanneer Fort Zinderneuf wordt belegerd door de Tuaregs, zet 
Beau Geste alle gesneuvelde legioenairs rechtop om te laten 
uitschijnen dat het fort nog kan bogen op een prima verdediging. 
De koolmees hanteert eenzelfde tactiek: eerst zingt hij op één plek 
een strofe, daarna vliegt hij naar een andere plek om er een ander 
liedje te zingen. Hierdoor krijgen concurrerende mannetjes de 
indruk dat het territorium al dicht bevolkt is, raken ze geïntimideerd 
en verlaten ze het gebied.

•  De zang van de koolmees is gemakkelijk herkenbaar door het 
eenvoudige, herhalend deuntje ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu)waaraan hij 
ook zijn bijnaam “fietspompje” dankt. Mannen die thuis onder de 
knoet zitten, horen er ook hun bazige vrouw in “doe dit, doe dat, 
doe dit, doe dat”. Vrijende koppeltjes horen dan weer “ziet die 
twee, ziet die twee”.

•  De koolmees broedt regelmatig in brievenbussen, oude pompen 
en palen van verkeersborden.
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•  De rupsenpiek vervroegt elke jaar. Dit komt omdat de bomen steeds 
vroeger in blad komen. De koolmees speelt daar op in door vroeger 
een eerste ei te leggen, maar slaagt er niet in om gelijke tred te houden 
met de vooruitschuivende rupsenpiek. Door deze mismatch is er soms 
te weinig voedsel voor de jongen in het nest.

•  Het Instituut Biologie Leiden ontdekte dat mannetjes koolmees heel 
laag zingen wanneer vrouwtjes zich in hun meest vruchtbare periode 
bevinden. Dat lage tonen echt heel belangrijk zijn, blijkt uit het feit dat 
vrouwtjes zelfs vreemdgaan als ze vinden dat hun mannetje niet laag 
genoeg zingt. 

Weetjes over de pimpelmees
•  In 1921 stelden vogelaars in Southampton vast dat pimpelmezen de 

dunne folie van de karnemelkflessen doorprikten om zich te goed te 
doen aan de room. Dit fenomeen verspreidde zich in enkele jaren over 
grote delen van Europa. Het werd ook gekopieerd door koolmezen, 
eksters, merels en spreeuwen.

•  Pimpelmezen speuren in de ochtend naar voedsel, maar komen pas 
later in de middag terug naar de plek waar het eten ligt om het op te 
eten. Door de late maaltijd blijven ze overdag licht en wendbaar, zodat 
ze makkelijker kunnen vluchten voor roofvogels zoals sperwers.

•  Pimpelmezen kunnen ultraviolet licht waarnemen. De blauwe 
kruinveertjes van pimpelmannetjes reflecteren veel UV licht. Hoe 
hoger de reflectie, hoe aantrekkelijker de pimpelman wordt voor de 
vrouwtjes pimpelmees. Nederlandse onderzoekers namen de proef 
op de som en smeerden tijdens het broedseizoen UV blokkers uit 
zonnebrandcrème op de blauwe petjes van gepaarde mannetjes 
pimpelmees. Hun partner reageerde hier meteen op door minder 
vaak met voer naar het nest te vliegen. Reden: pimpelvrouwtjes steken 
minder energie in de kroost van een lelijke vader (dus een pimpelman 
met een petje dat minder UV licht reflecteert) en sparen hun energie 
liever op tot een nieuw broedseizoen met een mooiere partner.

•  Een aantal jaar geleden is via DNA onderzoek ontdekt, dat pimpelmezen 
helemaal niet zo dicht bij de koolmees staan (ondanks dat ze er qua 
uiterlijk wel veel op lijken), daarom is de Latijnse naam gewijzigd in 
“Cyanistes caeruleus”

•  Het geschatte aantal paren pimpelmezen in Nederland is ongeveer 
275.000 - 325.000 en stijgt nog steeds. De gemiddelde levensduur van 
een pimpelmees in goede leefomstandigheden bedraagt ongeveer drie 
jaar, met weinig roofdieren en zachte winters kan ook een leeftijd van 
acht jaar worden bereikt. De oudst geregistreerde leeftijd voor een 
pimpelmees is 19 jaar

Nestkast koolmees en pimpelmees
De koolmees en pimpelmees broeden tussen april en juli. Het bouwen 
van het nest duurt ongeveer een week. Daarna leggen ze ongeveer 1 
ei per dag. Dit loopt op tot ongeveer 8 à 10 eieren voor de koolmees 

en tot 14 eieren voor de pimpelmees. Het uitbroeden van de 
eieren duurt een tot twee weken, daarna blijven de jongen nog 
ongeveer drie weken in het nest voordat ze uitvliegen. De totale 
broedduur vanaf het betrekken van de nestkast tot het uitvliegen van 
de jongen is dus ongeveer 50 dagen. De koolmees en pimpelmees 
zijn holenbroeders. Zij broeden onder andere in boomholten en 
nestkasten. De vliegopening van de nestkast verschilt. Voor de 
koolmees is dat 30-32 mm en voor de pimpelmees tussen 7 en 29 
mm.
Als de eieren uitgekomen zijn begint het voeren van de jongen door 
beide ouders. Je ziet de mezen dan af en aan vliegen met rupsen, 
spinnen, vlinders en andere insecten. De mezen vangen circa 5 
duizend insecten voor de jongen. Zorgzame ouders dus…

Nationale tuinvogeltelling 2017
In het weekend van 28 en 29 januari is de nationale tuinvogeltelling, 
waar iedereen aan mee kan doen. Dit kan in drie eenvoudige stappen.
1.  Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uur de vogels in je tuin of 

balkon. Vliegen de vogels alleen maar over, dan tellen ze niet mee.
2.  Noteer alle waarnemingen van een soort, maar tel deze 

waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt je het risico 
dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal 
door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in het 
tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan 
geeft je door: 5 koolmezen.

3.  Geef de telling vóór maandag 30 januari 12.00 uur ‘s middags door 
via de app Tuinvogels of via de website www.tuinvogeltelling.nl

We zijn benieuwd welke vogel dit jaar de winnaar wordt. Het kan 
zomaar de koolmees (in 2016 2e) of de pimpelmees (in 2016 4e) 
worden. 

Veel telplezier
Paul en Martha
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00
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Interview

Theo Lamers biedt hulp  
bij het invullen van de helse papierwinkel…

Heijenaar Theo Lamers uit de Hermelijnstraat is met zijn 74 jaar nog lang 

niet toe aan het rusten op de lauweren. Integendeel, hij zet zich dag in 

dag uit in voor de medemens die om welke reden dan ook moeite heeft 

met het administratieve reilen en zeilen in hun leven, zoals belastingaan-

giftes, huur- en zorgtoeslagaanvragen en nog veel meer. Wij spraken met 

Theo in zijn ruime werkkamer, nadat we eerst kennis hadden gemaakt 

met de vijver vol prachtige koikarpers. “Want er moet ook ruimte zijn 

voor ontspanning,” zo betoogt Theo.

Drie gesprekonderwerpen.
Wij spraken met Theo over zijn werkzaamheden 
voor de Wmo adviesraad, de Papierbrigade en zijn 
hobby’s. 
Allereerst de WMO adviesraad. Theo had vooraf al 
wat huiswerk verricht en stuurde ons onderstaande 
uitleg: 

Stukje geschiedenis:
In 2007 kwam de wet WMO ( Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning ) in het kader van zorg en 
ondersteuning tot stand, uitgevoerd door de 
gemeenten in Nederland. Het doel is de burgers 
in staat te stellen om deel te nemen aan onze 
samenleving. De WMO is vooral bedoeld voor 
burgers met een beperking of andere fysieke of 
psychische problemen. In 2008 brak de crisis uit en 
de bezuinigingen sijpelden ook door naar de WMO 
uitgaven. Gemeenten kregen minder geld van de 
overheid. Op 1 januari 2015 is de WMO  gewijzigd. 
Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van 
de WMO wordt geregeld.  Kleine verschillen in 
de toepassing kunnen dan ook per gemeente 
verschillen.
Zoals ik al zei, de gemeenten moeten zorgen 
dat de burgers zolang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. De gemeente moet de benodigde 

ondersteuning bieden voor burgers die niet op eigen 
kracht zelfredzaam zijn bijvoorbeeld: begeleiding en 
dagbesteding, ondersteuning mantelzorgers, plaats 
maken voor een beschermde woonomgeving voor 
mensen met een psychische stoornis, opvang huiselijk 
geweld, verslavingsbeleid bevorderen en  jeugdigen met 
problemen preventief ondersteunen.
Wmo aanvragen  kunnen geschieden via aanmelding bij 
het Wmo loket, dat tegenwoordig Team Toegang heet. 
Daarna volgen gesprekken bij de gemeente. Huisbezoeken, 
het zogenaamde “keukentafelgesprek”  en de procedure 
zullen worden afgerond via een besluit van de gemeente. 
Het uitgangspunt is: met een voorstel van de gemeente 
maatwerk leveren voor de burger.

Het uitgangspunt is: met een 
voorstel van de gemeente
 maatwerk leveren voor de 

burger.
Door de nieuwe wet WMO  en de veranderde 
opvattingen hebben we ook onze naam veranderd in 
ASD: Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gennep. We 

vervolg op blz 32
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hebben  een  adviesraad,  een voorzitter en vicevoorzitter, 
totaal op dit moment dertien leden. We worden bijgestaan 
door  een vaste beleidsmedewerker van de gemeente en 
een notulist,  die samen met de voorzitter  de te behandelen 
stukken in de vergadering brengt. 
De leden van de adviesraad zijn allemaal vrijwilligers en 
beschikken door hun werk vaak over de noodzakelijke kennis. 
De belangstelling  staat hoog in hun vaandel en zij laten zich 
graag voorlichten om de kennis verder uit te breiden.
De adviesraad zit er op persoonlijke titel en brengt gevraagd en 
ongevraagd advies uit op de voorgelegde beleidsplannen aan 
de gemeente. Het is de bedoeling dat alle WMO vraagstukken 
de adviesraad passeren alvorens ze  ter goedkeuring aan het 
College worden voorgelegd.
Tot zover de informatie van Theo.

Wij vragen Theo allereerst hoe hij in de WMO 
adviesraad (ASD) terechtgekomen is. 
Theo: “Ik ben in 2007 voorgedragen door Jac. Boekholt. Hij was 
toen voorzitter van de KBO afdeling Heijen. Het streven was 
toen van de belangengroepen uit de kerkdorpen ongeveer 
vijftien personen te selecteren.”

Kan Theo een praktijkvoorbeeld geven hoe de WMO 
in Gennep zichtbaar is?
Theo: “Na de laatste aanpassing van de Spoorstraat door 
Gennep verdwenen de zebrapaden en dat was lastig. 
Bijvoorbeeld voor iemand die slechtziend is en met een 
blindengeleidehond zonder ongelukken zijn of haar weg door 
het centrum moest vinden werkte de “shared space” niet. Via 
het advies van de ASD is dit euvel aan het licht gebracht. Nu 
zijn de zebrapaden terug.  Overigens: de vergaderingen van de 
ASD zijn openbaar, je kunt er altijd naar toe.”

Overigens: de vergaderingen van 
de ASD zijn openbaar, je kunt er 

altijd naar toe.”

De Papierbrigade
Dit is een “hulpdienst” als je het zo wilt noemen die wordt 
gevormd door zeventien mensen uit de gemeente Gennep. 
Aangestuurd worden ze door Stichting Synthese en door 
Team Toegang van de gemeente Gennep. 

Hoe is Theo daarbij terechtgekomen? 
Theo: “In dezelfde tijd werd vanuit de Synthese een oproep 
gedaan in de Maas en Niersbode om een Papierbrigade op 
te richten.  In andere gemeenten heeft dit weer een andere 
naam maar wel met dezelfde doelstelling. Het werd een 
doorslaand succes. Ook hier zijn kennis, betrouwbaarheid en 
het volgen van scholing vereist. Het is puur vrijwilligerswerk.  
Alleen gemaakte telefoonkosten en gereden kilometers zijn 
declarabel.”

Kun je ook hiervan een voorbeeld geven, Theo?
Theo: “Veel mensen hebben moeite met het invullen van 
diverse documenten. Heus niet alleen asielzoekers, maar ook 
laag- en zelfs hooggeletterden hebben lastige vragen als het gaat 
om schuldhulpverlening, het bijwerken van hun administratie, 
invullen van zorg- en huurtoeslagen, belastingaangiften. 
Dat is geen schande, daar zijn wij voor om hierin hulp te 
verlenen. Via het gemeentelijke Team Toegang komen ze dan 
bij ons, de Papierbrigade, terecht. Wij maken bijvoorbeeld 
ook overzichten van iemands financiële situatie ingeval van 
bijstandsaanvragen. Dit vergt nogal wat uitzoekwerk en dat 
doen wij dan voor die persoon. Onze bevindingen komen 
terecht bij de gemeente die vervolgens hiermee aan de slag 
kan voor de besluitvorming. Je moet heel zorgvuldig te werk 
gaan en regelmatig diep spitten, alvorens je je bevindingen aan 
de gemeente kunt doorgeven. Vaak zie je een opeenstapeling 
van problemen nadat iemand bijvoorbeeld een kleine boete 
niet betaald heeft.  Het zou al veel schelen als iedereen zijn 
post zou openmaken en meteen actie zou ondernemen want 
de brief vraagt hierom.  Dit kan zelfs het verschil uitmaken 
tussen zelfstandig blijven of onder financieel toezicht worden 
geplaatst. We komen vaak pas in actie als  de ellende zich al 
heeft aangediend.
Het werk is niet altijd leuk maar wel heel belangrijk en veelal 
komen we tot oplossingen.

Mijn hulp gaat het meest uit naar het invullen van 
belastingformulieren en zorg- en huurtoeslagen. Het komt 
ook voor dat iemand belt, die zelf zijn belastingaangifte heeft 
ingevuld, maar graag heeft dat er nog iemand over heen kijkt. 
Dan ga ik er naar toe en beoordeel de aangifte.”

Zoals we al opmerkten, Theo is geen bankzitter en TV 
kijker. Alleen het nieuws houdt hij nauwgezet bij.  Alsof 
bovengenoemde intensieve werkzaamheden nog niet 
genoeg zijn, is Theo ook nog eens vicevoorzitter van de KBO. 

Interview
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In de praktijk komt het er op neer dat Theo al twee jaar de functie van 
voorzitter bekleedt. “Het is lastig om bestuursleden te vinden” zo vertelt 
hij, “omdat men tegenwoordig veel langer door moet werken. Met 57 
jaar met pensioen is er niet meer bij. De mensen moeten door tot hun 
67e. En dat heeft impact op het beschikbaar zijn van bestuursleden voor 
diverse verenigingen. Niet alleen de KBO heeft daar last van. Het is een 
maatschappelijke tendens.“

We vragen Theo naar zijn dagindeling.
Theo: “ik sta om half zeven op, even fietsen op de hometrainer, douchen, 
ontbijten en de krant lezen. Rond 8 uur gaat de computer aan en dan is het 
de hele morgen kantoor aan huis.”  De computer! Theo  meent dat de beste 
uitvinding van de vorige eeuw de computer is. “Je kunt er zelfs Chinees 
op leren….  Na de lunch ga ik rustig verder met mijn werkzaamheden. 
Maar bedenk: niks moet! Als Sjan (zijn echtgenote – red.) boodschappen 
wil doen ga ik mee. Ik vind veel ontspanning in fietsen, dat doen we de 
hele zomer door. Vooral in Nederland. Maar ook een cruise waarbij we een 
maand van huis zijn vind ik geen bezwaar. In het verleden hebben we veel 
geskied, vond ik ook altijd prachtig. We hebben twaalf kleinkinderen, waar 
we gezellige dingen mee doen. Er is een goede band met de kinderen en 
de kleinkinderen. Sjan is hierin de bindende factor. Ze heeft op bijna alle 
kleinkinderen gepast.  En als de kinderen op wintersport gaan zorgt Sjan 
ervoor dat de auto vol eten ligt. De kinderen bellen dan op: “Mam, we 
zitten aan je babi pangang, hoor!” Dat is leuk. Muziek loopt ook als een rode 
draad door mijn leven. Ik ben jarenlang lid geweest van EMM en nu verzorg 
ik het slagwerk van het Seniorenorkest Noord-Limburg.“

De felgekleurde koikarpers die wij voorafgaande aan het interview al 
mochten bewonderen vormen ook een hobby van Theo. Hij is lid van de 
vierduizend leden tellende koikarpervereniging. Jaarlijks komen deze leden 
in Arcen bij elkaar  voor de “biggest koi show on earth”. De body van een koi 

moet een en al “torpedo” zijn. De kleuren moeten 
op de juiste plaats zitten. Een koikarperkeuring is 
naar Theo’s mening “zelfs zwaarder dan de Miss 
Holland verkiezing”….
Hij is zelfs met “hobbyextremisten” van de 
koivereniging naar Japan geweest waar deze 
vissen vandaan komen en bezocht daar koikarper 
fokkerijen (of hoe dat ook heten mag in het 
jargon).  “Dan wordt er twee weken alleen over 
koikarpers gesproken”  lacht Theo.  “Ik wilde dat 
fanatieke element meemaken.  Het bleek nog 
erger…………”

Theo achter de geraniums? Nou… neuh, nog 
lang niet! 

Theo in de tuin bij zijn koikarpers

Interview
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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
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

Bibliotheek op School   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag 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  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Zondag 29 januari 
11.11 uur Zaal Schuttershof

CV De Wortelpin - Prinsenreceptie

Zondag 29 januari 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Vios’38 1

Donderdag 2 februari
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen - Kienen

Dinsdag 7 februari
Zij Actief - Filmavond Venray

Zaterdag 11 februari
20.30 uur Café Plan B

CV De Wortelpin - La-La Bal

Donderdag 16 februari
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Avond met notaris Teeuwen

Zondag 19 februari 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SC St. Hubert 1

Donderdag 23 februari
14.00 - 17.30 uur Gemeenschapshuis D’n Toomp

KBO Carnavalsmiddag 

Zaterdag 25 februari
Zondag 26 februari

Maandag 27 februari
Dinsdag 28 februari 

CV De Wortelpin - Carnaval

Donderdag 2 maart
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 19 maart 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Sambeek 1

Donderdag 23 maart
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Matroesjka poppetjes schilderen

Zondag  2 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  V.V. Holthees/Smakt  1

Donderdag 6 april 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 20 april
Zij Aktief - Smakelijk eten

Zondag  30 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SVS  1

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt

21 februari 2017




