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Voorwoord en Inhoud

In januari kon er geschaatst worden op al dan niet krakend ijs. Was er ongekend laag water in Maas en
Paesplas. Begin februari was er even een lentegevoel bij temperaturen boven de 10 graden Celsius en
een lekker zonnetje. Geen kans om daaraan te wennen: de weersvoorspellers kondigden meteen weer
temperaturen aan die het water van vloeibaar in vast doen veranderen. Maar goed: Hèjs Nèjs biedt u de
warmte, die u door de winter heen helpt. En over temperatuur gesproken: in Dubai, waar oud-Heijenaar Paul Coenen woont en werkt is het 26 graden
in februari. Lees het boeiende verhaal over hoe het hem en zijn verloofde vergaat in wat ooit een woestijn was. We spraken ook met Helmi Jans en
Leonie Schonenberg over vooral Iduna, de roemruchte volksdansgroep. Dit mede vanwege de geplande onthulling van een herinneringsmonument voor
de Volksdansfeesten op het Pastoor Jaspersplein op 1 april aanstaande. Dit monument is aangeboden door de Stichting Noord-Limburgse Cultuurdagen.
Het buitenhuis aan de Boommarterstraat bestaat 25 jaar. Ook daarover leest u meer in deze Hèjs Nèjs. Verder is er aandacht voor peuterspeelzaal
de Zonnepitjes en treft u onze vaste rubrieken aan. In de bijdrage van Paul en Martha gaat het over ruige rijp en ijspegels. Het parochienieuws biedt
een aardige kijk op het zijn van pastoor. Uiteraard ontbreken het verenigingsnieuws en het prikbord niet. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier!
P.S. We hebben weer iets om trots op te zijn: deze Hèjs Nèjs is de 75e editie van ons dorpsblad. Toch een mijlpaaltje menen wij.
Met uw steun stomen we door naar 100e: mei 2019.
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Column
Januari…..prachtmaand
Als je de media mag geloven, is januari voor velen een
vervelende maand. Nou, ik geloof daar niks van. Maar
dat kan ook aan mij liggen: in deze maand ben ik jarig, is onze trouwdag en heb ik nog twee verjaardagen
van familieleden. Kortom: helemaal geen loze, donkere maand tussen de kerstdagen en de in het verschiet
liggende lente.
En deze maand waren er twee gebeurtenissen, die januari nog zonniger maakten. Nee, niet de hoofdprijs
in een van de vele loterijen, waarmee we voortdurend
worden lastig gevallen op TV, radio, in de kranten en
via de post. Halverwege januari waren er twee fantastische optredens in de schouwburg van Cuijk. Bij
het eerste waren twee Heijenaren betrokken (Harry
Brons en Jos Hendriks), het tweede was het geweldige
Fuse, onder meer bekend van Podium Witteman op
de zondagavond. En dat allemaal in één weekend.
Op vrijdagavond vierde de Bull Town Big Band uit
Cuijk haar 40-jarige jubileum met een geweldig concert. Vele stijlen big band- en jazzmuziek passeerden.

Dat een amateur-orkest hiertoe in staat is: chapeau!
De geweldige jazz-zangeres deed me denken aan Rita
Reys met dat prachtige timbre. En last but not least
ontlokte Teus Nobel, top-jazzmuzikant, de fraaiste
klanken aan zijn bugel en trompet. Wat een muzikaliteit en wat een genot. Een opmerking van de presentator is me bijgebleven: als jazzmusicus moet je niet
blijven hangen in de soort muziek waarin je op enig
moment goed bent, nee je moet je verder ontwikkelen
in andere stijlen en deze combineren tot een nieuwe.
De aanpak van Fuse spreekt me ook zeer aan. Met zijn
zessen spelen ze allerlei muziekstijlen op virtuoze wijze. Van zeer uitbundig tot zeer intiem. Ierse, Spaanse,
Aziatische, klassieke klanken gefuseerd tot prachtige
arrangementen. Een Rocknummer op viool? Ja, dat
kan. En alles gebracht met een aanstekelijke vrolijkheid. Het afwijken van de standaard door de arrangementen en de samenstelling van de instrumenten:
oud-hout en wat roestig metaal, zoals ze zelf zeiden.
Een understatement natuurlijk: violen, cello en contrabas zijn dan wel van oud-hout en de slaginstrumenten deels van metaal, maar toch.
De muziek van beide optredens drong door tot in
de diepste vezels en doet je de dagelijkse beslommeringen en wereldproblemen even helemaal vergeten.
Kon het maar altijd zo zijn……
Henk Kerkhoff

Jubilaris Zij-Actief
Donderdag 19 januari jl. hebben we Nellie Kusters
gehuldigd in verband met haar 40-jarig lidmaatschap van
Zij-Actief. Nellie is niet alleen actief bij onze vereniging,
maar ook in Heijen.
Een geboren Heijense en niet alleen actief bij Zij-Actief
maar ook in Heijen. Ze is bezorgster van het Hèjs
Nèjs. Daarnaast heeft ze 35 jaar gecollecteerd voor de
Hartstichting, 14 jaar voor de Brandwondenstichting en
ook nog 4 jaar voor het Prinses Beatrixfonds (spierziekten).
Ook heeft Nellie jarenlang de kerk gepoetst.
Nellie is getrouwd met Thij en samen kregen ze kinderen.
Toen hun kinderen al wat groter waren, werd ze pas lid.
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Haar moeder zat ook bij de
vereniging. Die kon ze dus
niet vragen om op te passen.
Nellie is een trouw lid, net zoals in haar huwelijk. Als
alles goed mag gaan zijn zij dit jaar zestig jaar getrouwd!
Een hele mijlpaal. Ze heeft dus ook al een hele mooie
leeftijd bereikt en we hopen dat ze nog vaak naar onze
activiteiten komt.

Verenigings- en ander nieuws

BRASS MEETS STRINGS
Famous Movies and Popsongs in Concert
Het fanfareorkest van fanfare Eendracht Maakt Macht
is na het succesvolle ‘Music Sensation’ concert druk
bezig met de voorbereiding voor het concert met de
fraaie naam ‘Brass Meets Strings’ op zaterdagavond 20
mei, aanvang 20.00 uur in D’n Toomp te Heijen.
Het fanfareorkest is een unieke samenwerking
aangegaan met het strijkersensemble uit Gennep.
Samen zullen zij zich transformeren tot een waar
symfonieorkest bestaande uit 45 gedreven muzikanten.
In november 2016 zijn beide groepen begonnen
met de voorbereidingen. Het programma bestaat uit
filmmuziek afgewisseld met bekende popsongs.
Onder het genot van een drankje kunt u genieten
van filmmuziek o.a. van Pirates of the Caribbean, At
World’s End, Schindler’s List en Ratatouille.

Het belooft een zeer sfeervolle avond te worden. De
dirigenten Theo Jetten van EMM en Andrea Pieper van
het strijkersensemble hebben de muzikale touwtjes in
handen en maken er samen een muzikaal hoogstandje
van.
We hopen u dan ook te mogen verwelkomen bij ons
concert Brass Meets Strings. Ter informatie: er zullen
voldoende zitplaatsen zijn tijdens het concert.
Houd alvast de website www.heijen.info en de
Facebook pagina van EMM in de gaten voor het laatste
nieuws.
In de volgende editie van het Hèjs Nèjs zal een
interview staan met de dirigent Theo Jetten van EMM
en de organisatoren van dit unieke concert.

Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne
Als Zonnebloem afdeling Heijen hebben we in 2016 voor het eerst deelgenomen aan de
Rabobank Clubkascampagne. Deze deelname heeft onze afdeling een heel mooi bedrag
opgeleverd, namelijk € 947,62. Dit prachtige resultaat is te danken aan alle stemgerechtigde
leden van de Rabobank, die op De Zonnebloem hebben gestemd. Hiervoor danken wij
hen hartelijk. De opbrengst zal worden gebruikt voor activiteiten voor onze doelgroep.
Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

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

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo

T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By Frank

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

ONT ADV_HN.indd 1

16-06-15 10:57

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnen

Shutters

Glas

Molenstraat 53,
53, 5431
5431 BW
BW Cuijk,
Molenstraat
Cuijk, Tel.:
Tel.: 0485
0485 -- 32
32 17
17 87,
87
www.peters-decohome.nl
www.peters-decohome.nl

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur
Pastoor Jaspersplein.
Zoals u beslist al heeft gezien, is de reconstructie van
het Pastoor Jaspersplein bijna klaar.
Er moet nog wat groenwerk verricht worden en er
worden nog wat bankjes geplaatst.
Rondom de boom midden op het plein komt een
8-hoekig bankje. Op de houten rugleuning van het
bankje kunnen we stukjes tekst laten graveren. Nu
willen wij de inwoners van Heijen vragen naar ideeën
voor een stukje tekst. De tekst mag maximaal 750 mm
breed en 95 mm hoog zijn, kan dus niet zo lang zijn.
U kunt bijvoorbeeld ook meerdere woorden
doorgeven die dan een stukje tekst vormen. En dan
moet je rond het bankje lopen om dit te lezen.
Laat ons weten wat voor ideeën u heeft en mail die
naar hejjemojjer@heijen.info. Wilt u dit wel doen vóór
28 februari.?

Lentefeest en opening
Op zaterdag 1 april is het jaarlijkse Lentefeest van de
Promotiegroep. Aan dit Lentefeest is de opening van
het nieuwe plein gekoppeld en kan derhalve niet zo
lang zijn. Dan worden ook de winnende stukjes tekst
bekend gemaakt en deze zijn dan meteen te lezen op
de geplaatste bank. Verder zal er op die middag een
gedenkwerk onthuld worden ter herinnering aan de
volksdansfeesten van weleer.
Ook zullen er die middag verschillende interessante
activiteiten plaats vinden. De exacte tijden kunt u lezen
in de Hèjs Nèjs van maart of al eerder op de site
www.heijen.info. Zet Lentefeest zaterdag 1 april alvast
op uw kalender!
Heeft u of uw vereniging nog ideeën voor dit feestje
laat het ons dan weten via hejjemojjer@heijen.info.
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Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense
organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan
optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

www.forfarmers.nl

www.schuttershofheijen.nl
HD_adv.A_V2.indd 1

06-05-2010 10:02:12

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
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.

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

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

Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
art
Oktober t/m ma30 - 22.30 uur
11.
Di. t/m vr.
30 - 21.00 uur
11.
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

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

Fotopagina

Lage waterstand Maas
De lage waterstand van de Maas in de afgelopen maand heeft veel mensen geïnspireerd foto’s te gaan
maken van deze unieke maar ook voor betrokkenen niet zo aangename gebeurtenis.
Op onze oproep in het Hèjs Nèjs kwamen verschillende mooie foto’s binnen bij de redactie, waarvoor
onze dank. Een selectie vind je op deze pagina.

Annelies Lintze
n

Elly Derks

Inge Herman
s

Marta Toonen

René Lamb
regts

Ron Niesten

Henk Kerkhoff

Maas)
Marita Holtes (hoge

Melanie Keuninx

Jan Helmond

Marita Holtes (lage Maas)

Paul Toonen

s
Edwin Jan
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Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.
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.
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.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

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

durf jij de

uitdaging aan?

In
speedltoor
uin
het le
uk
voor ste uitje
hele g het
ezin!

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

Interview

Het is gezellig druk

aan de Boommarterstraat 5 en 7…

We kregen een berichtje van Marjo Voss (50). Zij is al dertien jaar begeleidster van de
bewoners van één van de eerste buitenhuizen van Dichterbij, aan de Boommarterstraat
nummer 5 en 7 (sinds de verbouwing in 2012 nu 2 woningen). Marjo mailde ons eind
vorig jaar dat deze locatie in januari 2017 vijfentwintig jaar bestaat en dat de bewoners en
de leiding het leuk zouden vinden als wij daar in het Hèjs Nèjs aandacht aan zouden willen
besteden. Nu stonden de bewoners van Boommarterstraat 7 al hoog op ons interviewlijstje,
dus dit kwam heel goed uit. We spraken af dat we elkaar zouden ontmoeten nà het feest op
15 januari, zodat we het verhaal daarvan ook mee konden nemen.
En zo geschiedde. Enige dagen na het jubileumfeestje
meldden we ons aan de voordeur en we werden
bijzonder hartelijk ontvangen, niet alleen door
de leiding maar zeker ook door vijf van de twaalf
bewoners. De rest was aan het werk elders.We waren
zeer welkom. De koffie werd gezet en geserveerd en
we gingen rond de tafel. Een mooi en warm gesprek
volgde.
De bewoners van Boommarterstraat 7.Wie zijn zij…
Wij noteren: Peter (49), Jochem (48), Edmond (48),
Vera (39), Jeffrey (23), Jeroen (38), Marcel (43),
Charles (48), Edwin (46), Erwin (44), Bark (48) en
Mark (49).
In het huis wonen twaalf mensen met een
verstandelijke beperking. Eén vrouw (Vera, 39) en een
“elftal”, bestaande uit heren tussen de 23 en 49 jaar
oud. Maar dat wil niet zeggen dat ze een passief leven
hebben. Integendeel. Het is hier zowel doordeweeks
als in de weekends een komen en gaan van de
bewoners, zo lachen de begeleiders.
Met wie zitten we om de tafel vragen wij ons af. Een
voorstellingsrondje volgt.
Marcel (43), bij gelegenheid vaandeldrager bij
fanfare EMM. Op maandagavond heeft hij sambales
in de Megafoon, het oefenlokaal van Dichterbij in
gemeenschapshuis ’t Hökse in Gennep. Maar ook
is Marcel zanger bij het koor, dat repeteert op
dinsdagavond. De naam? Het Mezoda koor (afkorting
van Muziek en Zingen Op Dinsdag Avond). Marcel

is sportief tot in de toppen van zijn vingers. Hij houdt van
zwemmen en heeft al vijf keer de Vierdaagse uitgelopen. Dat
laatste wisten wij al, want dat stond in het Hèjs Nèjs van juni
vorig jaar. Overdag werkt hij bij BuitenWerk. Dat vindt hij fijn.
Bark (48) is ook zanger bij het koor en Charles, Jochem
en Erwin gaan daar ook mee naar toe. Bark is gek op die
Original Maastaler. Elke woensdagavond komt hij trouw naar
de repetitie luisteren en is zelfs lid.
Dan Mark (naar eigen zeggen 49 jaar jong). Ook hij gaat
naar de sambales samen met Jeroen, Erwin en Marcel. Als
de winterstop voorbij is gaat hij graag weer voetballen.
Overdag werkt Mark bij de INTOS . Charles, Bark en Erwin
werken ook alle drie bij de INTOS.
Een keer per maand wordt er op woensdagavond een
spelletjesavond gehouden. Voor die gelegenheid haalt Bark
Gisela Lamers thuis op. Samen drinken ze dan koffie en
ondertussen gaan ze rummikuppen. Ook een keer in de
maand op vrijdagavond gaan Erwin, Edmond, Bark en Mark
samen met de vader van Erwin naar de spelletjesavond in
Gennep. Daar worden veel spelletjes gedaan zoals MensErger-Je-Niet, dammen, rummikub en sjoelen. Het dammen
wordt bijna altijd gewonnen door Mark .
En op zaterdagmorgen (een keer per zes weken), als hij
tenminste niet naar zijn ouders is, gaat Charles muziek
draaien bij Radio Maro, de radiozender van Dichterbij.
Muziek is zeker de bindende factor in hun leven, ze houden
van accordeonmuziek, trompet en Edmond speelt op een
drumstel.
vervolg op blz 12
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erfheide
Feest in het Grand café op de Zw

Andere activiteiten die ontplooid worden zijn biljarten en
knutselen. Ook voetbal kijken, waarbij de een fan is van
PSV, een ander van NEC en weer een ander voor Ajax is.
Dartswedstrijden worden gevolgd op TV. Geregeld wordt er
gesport, zoals zwemmen (aqua joggen) en fitness. En drummen
bij de drumband van Dichterbij natuurlijk!
De enige dame in huis, Vera, wordt erg goed verzorgd door de
heren en dat vindt ze fijn.
Iedereen heeft een prettige werkplek. Vera werkt in het
Buurthuis Van Ons, waar ook Edwin twee dagen in de week
werkt. Edmond, Jeffrey en Peter werken dagelijks bij de Dia
(Intos) waar Edwin ook drie dagen per week is. Jochem werkt
afwisselend bij het groenbedrijf in Milsbeek en de zorgboerderij
de Graspol in Oeffelt. En tenslotte Jeroen, hij werkt vijf dagen per
week bij Jan Linders in Gennep. Naast al deze activiteiten komen
er ook nog regelmatig familieleden, vrienden en vriendinnen van
hen op bezoek.
Manon Vinck en Chris van Ooijen vormen voor vandaag de
begeleiding. Marjo Voss en Joke v/d Broek komen extra in
verband met dit interview. Er zijn in totaal elf mensen die voor
de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk zijn. Bevlogen
mensen, met een goed hart op de juiste plaats voor deze
bewoners. Ze kennen ze dan ook door en door en houden
zo veel mogelijk rekening met de individuele wensen en de
agenda’s van alle bewoners.
Hoe ziet jullie dag er uit, vragen wij.
Er moet inderdaad een heel programma worden afgewerkt.
Zeker in de ochtenduren. Om 7 uur en om half 8 komen
de begeleiders binnen en zij wekken de bewoners die nog
niet wakker zijn. Het ontbijt wordt klaargemaakt, evenals de
lunchpakketjes. Daarna gaat iedereen naar zijn eigen werk met
de fiets of taxi. Dat kan een baan zijn, maar ook dagbesteding.
Na het werk, zo tussen 16.45 en 17.15 uur komen ze hongerig
thuis en is het eten al door de begeleiders klaargemaakt. De
begeleiding kookt dagelijks voor veertien personen en lachend
wijzen ze ons op de enorme pannen die in de keuken op het
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Groepsfoto van vroeger

superbrede gasfornuis staan. Ja, daar kun je wel een potje in koken!
De begeleiding maakt elke week een menulijst en houdt daarbij
rekening met de wensen van de bewoners. Wat wordt er gegeten?
Zeer gevarieerd zo blijkt. Op woensdag vis. Want dan staat de
viskraam in Heijen. Brood wordt gekocht bij de bakker (via de
Troefmarkt), vlees bij de slager en groenten en fruit bij Frans en Heidi
Elemans. De rest van de bestellingen gaat een keer per week naar
de Troefmarkt en deze worden dan aan huis bezorgd. Alle bewoners
hebben ook iedere dag een huishoudelijk taakje te verrichten.
Het jubileumfeest.
Zaterdag 14 januari was het 25 jaar geleden dat de eerste twaalf
bewoners naar Heijen verhuisden. Op zondag 15 januari werd
dit groots gevierd. Er was een verrassing waar de bewoners niets
van af wisten, maar daarover later meer. Er wordt ons een mooie
uitnodigingskaart getoond met daarop fotootjes van de bewoners.
De uitnodiging was bedoeld voor alle ouders, broers en zussen
en vrijwilligers van de bewoners. Eerst om half 10 een H.Mis in de
Heijense parochiekerk, opgeluisterd door het Mezoda koor. Degenen
die erbij waren spreken van een prachtige uitvoering.
Daarna verplaatste het gezelschap zich naar het Grand Café op de
Zwerfheide voor het feest. In totaal 47 mensen. Daar stonden de
koffie en het gebak al klaar. Daarna volgde een heerlijke lunch: ragout,
soep, belegde broodjes, gekookte eitjes, jus d’orange enzovoort.Toen
kwam de verrassing. Tijdens het borreluurtje werd een drie kwartier
durende film/fotoreportage getoond, die gemaakt was door de
stiefvader van Jeroen. Een compleet overzicht van 25 jaar buitenhuis
Boommarterstraat. Van de bouw tot nu, zelfs het kerstfeest van
2016 stond er nog op. ’s Avonds kwam ook Gisela Lamers nog even
gezellig meevieren. Zonder meer een prachtige dag!
Ouders en familie
De begeleiding benadrukt verschillende malen dat ze zo fijn met de
ouders en andere familieleden van de bewoners samenwerken. De
bewoners gaan geregeld naar het ouderlijk huis maar de verwanten
zijn zeker niet te beroerd waar nodig een handje te helpen bij
de activiteiten. Er is ook onder de ouders een zeer hechte band

Erwin
Charles

Marjo en Joke

ontstaan. Iedereen pakt een taak op die het beste bij haar of hem past. Daarnaast zijn ze allemaal zeer
nauw berokken bij de zorg van hun kind, broer of zus en neef.
We vragen waar ze blij van worden.
Aha! Er komen de komende jaren diverse vijftigste verjaardagen aan. Iets waar de meesten zich enorm op
verheugen. Jarig zijn is één ding, maar vijftig worden, das andere koek! We vragen de mannen dan ook zeker
foto’s te sturen van de toekomstige Abrahammen. Gaan we in het Hèjs Nèjs zetten, beloven we. Maar niet
alleen verjaardagen maken blij, ook kermis, carnaval en vakantie. Mark gaat heel graag met de trein, liefst
naar Schiphol. En als hij dan alles in één keer kan zien: vliegtuigen, treinen, vrachtauto`s en boten dan kan
zijn dag niet meer kapot.
Bark wordt gelukkig als hij naar de kerk kan gaan. Hij gaat (als hij in Heijen is) iedere week en bidt dan voor
alle zieke mensen en steekt één kaarsje aan.
Wat ook heel moj is: ze zijn allemaal lid van Buurtvereniging De Heikant. Helemaal geïntegreerd doen ze
volop mee met de jaarlijkse buurtfeest, de fietstocht en de speurtocht. En meehelpen op het Heisafeest.
Keileuk!
Edwin is lid van de raad van elf, en was Prins Carnaval bij De Vlietstampers (carnavalsclub van Dichterbij)
toen Martien Kremers Prins van de Wortelpin was. Twee prinsen in dezelfde straat. Hoe leuk was dat!
Afijn, je ziet het. Hier woont een gelukkig stel met allemaal hun eigen bezigheden, interesses en hobby’s. De
elf begeleiders houden een oogje in het zeil en doen al het nodige en denken verder volop mee om het
geheel in goede banen te leiden. Natuurlijk is er onderling wel eens wat spanning, maar dat komt in elke
familie voor. Ze lossen het altijd samen weer op.
Voordat we weggaan, worden we nog bedolven onder allerlei informatie. De leiding lacht: “Nee, je bent
hier zomaar nog niet weg…” Maar wat geeft het. Ze vinden het leuk dat we komen en delen graag met
ons hun leventje. Een gelukkig en (meestal) zorgeloos leventje.
Het is ze gegund. Op naar het volgende jubileum! Maar eerst de Abrahamfeesten natuurlijk.

Marcel

Mark

Ook willen ze via deze weg dorpsgenoten die graag iets met de bewoners zouden willen gaan ondernemen,
van harte uitnodigen. Hierbij kun je denken aan, zwemmen, wandelen, kopje koffie ergens gaan drinken,
enzovoort. Mocht je daarvoor voelen, meld je dan bij de begeleiders van Boommarterstraat 7.
Bark

Hèjs Nèjs
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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

ServiceVonkGroep

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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!
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Zwarte Band voor H
eijenaar
Anthony Spijkers
Voor Anthony Spijkers wa
s het een zeer mooie sp
or tmaand
Voorbereid ging Anthony
met zijn judomaatje Rico
Thijssen uit
Beugen naar het judo ex
amen in Wijk bij Duur ste
de
om daar
zijn zwarte band Judo te
halen.
Dit werd georganiseerd
door de Judobond Nede
rland .
Menig trainingsuurtje had
hij in zijn voorbereiding ge
stoken in
de Dojo van Budoschoo
l Gennep. Vol zelfvertrou
we
n en in
bijzijn van ouders en tra
iner legde hij een zeer go
ed
ex
amen
af. Alle technische aspec
ten van het judo werde
n
ge
demonstreerd en met een ruim
e voldoende gewaardeerd.
Vol trots kreeg hij zijn zw
arte band uitgereikt. Een
mooie mijlpaal voor deze Heijense
Judoka.

Jubileum

HCV

Wij willen n
ogmaals ied
ereen bedan
wensen en d
ken voor de
e felicitaties
lieve
rondom ons
We hebben
22-jarig jubile
een geweld
um!
ig feest geh
tijdens de ca
ad en zulle
rnaval nog v
n
er
aak aan teru
gdenken!
Grüsse! HC
V

Hardlopen met Evie en Anja
n en
Wie heeft er zin om te beginnen met hardlope
samen voor de Marikenloop te trainen?
en
Ik gebr uik de opbouw van Evy van Star t-to-Run
zou het leuk vinden om samen
tijden.
met ander(en) te trainen. Graag op flexibele
E-mail Anja: anja.rentier@gmail.com

Heisa

De pastoor heeft altijd ongelijk…

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

vieringen in

maart

2017

Woensdag 01 maart 19.00 uur
Aswoensdag, Eucharistieviering met het
Gezinskoor
Zaterdag 04 maart
geen dienst
Zondag 05 maart 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 11 maart
geen dienst
Zondag 12 maart 09.30 uur
Eucharistieviering

De pastoor heeft altijd ongelijk…
Als zijn preek iets te lang duurt, is hij slaapverwekkend,
Als de preek kort is, heeft hij zich niet moe willen maken,
Als hij zijn stem verheft, schreeuwt hij,
Als hij gewoon spreekt, verstaat niemand iets,
Als hij afwezig is, is hij altijd onderweg,
Als hij op de pastorie is, doet hij nooit huisbezoek,
Als hij over geld praat, komt dat omdat hij teveel van geld houdt,
Als hij niet over geld praat, weet men niet wat hij er mee doet,
Als hij feesten organiseert, is hij vermoeiend,
Als hij niets organiseert, heeft hij een dode parochie,
Als hij tijd neemt voor de mensen, komt er geen eind aan,
Als hij zich haast, luistert hij niet,
Als hij de mis op tijd begint, loopt zijn horloge voor,
Als hij één minuut te laat begint, laat hij iedereen op hem wachten,
Als hij de kerk restaureert, verspilt hij geld,
Als hij het niet doet, laat hij alles maar op zijn beloop,
Als hij jong is, mist hij ervaring,
Als hij oud is, had hij zich al lang terug moeten trekken.
En als hij dood gaat?
Wel, dan is er niemand om hem te vervangen…
Kees Harte

Pastoor H. Reijnen

Voorstellingsmis
communicanten 2017
Tijdens de voorstellingsmis op zaterdag 25 maart 2017 om 19.00 uur
zullen de volgende communicanten zich voorstellen aan de parochie:
Stef Lukassen
Megan Stoffele
Rick Spanjers

Zondag 19 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor

Keano van Hees
Thijs Jans
Eva van Grunsven
Roan van Dalen

Zaterdag 25 maart 19.00 uur
Eucharistieviering, voorstellingsmis
communicanten

Deze kinderen doen hun Eerste Heilige Communie op zondag 28 mei
2017 om 11.00 uur.

Zaterdag 18 maart
geen dienst

Zondag 26 maart 09.30 uur
Gebedsdienst
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Vastenactie 2017
Van Aswoensdag 1 maart tot en met paaszaterdag 15 april loopt de vastenperiode. In deze tijd wordt ook de
Vastenactie gehouden.
Ook in Heijen kunt u meedoen aan deze Vastenactie. Hiervoor ontvangt u in de vastenperiode het vastenzakje
en u kunt uw bijdrage geven aan de kinderen van de Heggerank. De opbrengst wordt, zoals al vele jaren, verdeeld
over drie goede doelen:
De projecten van Jan Laarakker in Uganda en van het bisdom in El Salvador, “Eilanden van Hoop” - opbouwwerk
in Apopa en Mejicanos. In een volgende editie kunt u meer lezen over deze goede werken.
En we steunen het project en de stichting van pater Gruijters: de stichting Pater Toon Gruijters bestaat nog
dit kalenderjaar en wordt dan opgeheven, na 30 jaar te hebben bestaan. In deze periode heeft de pater zich
ingezet voor de straatkinderen in de stad Tefe in Brazilië. Verder is het geld in deze jaren goed gebruikt voor o.a.
botenonderhoud, onderhoud van het opleidingscentrum Irmão Falco en ondersteuning en renovatie van diverse
sociale centra in de wijken.
Pater Gruijters is nu sinds enkele weken definitief terug in Nederland, in het rusthuis in Gennep. Zijn
straatkinderenproject in Tefe wordt na opheffing van de stichting voortgezet door anderen. Maar hij is niet van
plan daarna stil te gaan zitten. Hij gaat, samen met zijn broer Leo en collega pater Toon Janssen waarschijnlijk een
nieuw project opzetten in de grensregio met Colombia, waar vooral adolescenten groot gevaar lopen betrokken
te worden bij de grootschalige drugshandel. Uw bijdrage komt nu en in de toekomst dus op een goede plaats
terecht. Hartelijk dank.

Berichten van het kerkbestuur
Kerkelijke tarieven 2017
De kerkelijke tarieven voor 2017 zijn vermeld in de
brief over de kerkbijdrage. De Heijense inwoners
die vorig jaar met een gezinsbijdrage de parochie
gesteund hebben, hebben deze brief in januari thuis
ontvangen. De tarieven voor een misintentie, rouw- en
trouwdiensten en de huur of verlenging van een graf of
urnennis zijn gelijk gebleven aan die van vorig jaar. Wilt
u meer informatie dan kunt u contact opnemen met
het kerkbestuur.

Kerkklok
Mogelijk is het u opgevallen dat de kerkklokken een
beetje van slag zijn. Op de hele en halve uren en
tijdens het luiden zijn niet alle klokken te horen. Het
kerkbestuur heeft in februari vergaderd over de te
nemen maatregelen in verband met het slagwerk van
de torenklok. Hopelijk heeft dit al effect tegen de tijd
dat u deze Hèjs Nèjs ontvangt.

Kerkplein
Het kerkplein is eind vorig jaar helemaal vernieuwd,
ook het groen is aangeplant en wacht op de lente om
tot bloei te komen. En de Gennepse boom is inmiddels
geworteld in Heijen. Om deze boom wordt nog een
mooie bank geplaatst. Volgens de gemeente Gennep
zal dit bankje zeker voor 1 april gerealiseerd zijn. U ziet
het wanneer het zover is.

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

Made in
heijen.nl
www.facebook.com/Madeinheijen
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www.rovermedia.nl

Wat is uw
huis waard?
Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Interview

Hoe is het toch met…..

Paul Coenen in Dubai.

Werken op een vakantiebestemming….
Zoals je van ons gewend bent proberen wij geregeld mensen te interviewen die in Heijen zijn geboren en getogen maar die hun geluk elders
hebben gevonden. Deze keer: Paul Coenen in Dubai. En we zochten hem
er persoonlijk op….
Januari in Heijen
Voor onze redacteur en columnist Henk
Kerkhoff is januari helemaal niet zo’n
vervelende maand. Zijn trouwdag komt
langs en zijn verjaardag en hij heeft mooie
concerten bezocht, zoals hij in zijn column
vertelt. Voor mij, redactielid Marjo Boekhorst,
is januari niet bepaald de favoriete maand. IJzel,
sneeuw, koude voeten, Trump in het Witte
Huis… Ik word er niet vrolijk van! Hoogste
tijd om weer eens een reisje te maken.
Ik ging met echtgenoot Theo en nog een
aantal medereisgenoten naar warme landen
als de Verenigde Arabische Emiraten en
Oman. In de Verenigde Arabische Emiraten
deden we ook Dubai aan en laat dat nou
net de woonplaats zijn van ex-Heijenaar Paul
Coenen, zoon van Gerda en Henk Coenen
woonachtig aan de Smele. Zo’n kans mag je
eigenlijk niet voorbij laten gaan. Dus ging

het redactiekantoor op een warme middag op
een terras in het hartje van Dubai open voor
een gesprek met hem en zijn verloofde Tamasine.
Omdat Paul en ik elkaar niet kenden ben ik op
de afgesproken plaats met een oranje petje in
mijn hand gaan rondlopen. Dat werkte, ineens
dook Paul op uit de enorme menigte die er op
de been was. Een hartelijke kennismaking met hem
en Tamasine volgde. Het voelde heel speciaal, niet
alleen voor mij!
Paul Coenen
Paul werd 33 jaar geleden in Heijen geboren en hij
bracht er zijn jeugd door met zijn ouders en oudere
broer Frank. Zijn beste vriend was Jan Pouwels,
daar kwam hij veel over de vloer. De rode draad in
zijn jonge leven was voetballen bij VV Heijen. Ook
was hij op 12-jarige leeftijd jeugdboerenbruidegom
bij de Wortelpin. Met de prille jeugdboerenbruid
Bauke Lemmen werd hij in de on-echt verbonden.
Dat hij Bauke na afloop van de ceremonie een
kusje moest geven was nog wel even een dingetje.

Dat hij Bauke na afloop van
de ceremonie een kusje moest
geven was nog wel even een
dingetje.
vervolg op blz 20
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Interview

Een van de droomhuizen die Paul heeft ontworpen.

Op de basisschool trok hij veel op met zijn vriendjes uit
de klas: Geert-Jan Jacobs, Rolf Hendriks en Frank van de
Heuy. Naast het voetballen werd er in het bos gespeeld,
gevist of avonturen beleefd met grote broer Frank. Ook
werd er elk jaar naar Carnaval toegeleefd en zat hij later
in de jeugdraad van de Wortelpin. Paul ging naar de
HAVO in Boxmeer en na het behalen van dit diploma
volgde hij de HTS Bouwkunde in Arnhem. Daar ging hij
op 18-jarige leeftijd op kamers wonen. Als HTS’er liep
Paul een half jaar stage op Curaçao. Die ervaring leerde
hem dat hij best in het buitenland zou kunnen wonen.
Na de HTS volgde de opleiding tot architect aan de TU
in Delft. Omdat het lastig was een kamer te vinden in
Delft koos hij ervoor, tot afgrijzen van moeder Gerda,
om anti-kraak te gaan wonen. Een groot oud huis pal
naast het centraal station. “Dat huis was inderdaad erg
vies” zo wil Paul nu wel toegeven.Tijdens zijn studiejaren
voor zijn Masteropleiding studeerde hij ook nog een half
jaar in Barcelona. Na zijn studie is hij naar Amsterdam
vertrokken waar hij in totaal ongeveer vijf jaar heeft
gewoond. Hier werkte hij voor een Architectenbureau
en leerde de Deense Tamasine (27) kennen. Ondanks
haar Deense nationaliteit spreekt Tamasine foutloos
Nederlands. Zij is interieurontwerpster. Na enige
tijd vonden Paul en Tamasine een appartement in
Amsterdam. Paul: “Pap heeft flink lopen zwoegen om
de oude vloer eruit te halen en al het laminaat erin te
leggen. Maar nog voordat de plinten er op zaten kregen
we de kans om naar het buitenland te gaan. Was hij niet
zo heel blij mee..”
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Dat kwam zo: De voormalige werkgever van Tamasine
vroeg aan Paul of hij ook een project wilde doen in
Dubai. Dat leek hem wel wat en samen met Tamasine
verkaste hij naar Dubai. Het ontwerpbureau waar hij
terechtkwam had een project voor Dubai Airport.
Toen dat project na een half jaar af was wilde het stel
nog niet meteen terug naar Nederland. Ze wilden
zichzelf een kans geven een carrière en een leven hier
op te bouwen. Ze geven toe dat het eerste jaar in
Dubai niet zo gemakkelijk was. Ze moesten er echt
hun draai vinden. Maar het lukte. Paul werkt nu voor
een Architectenbureau dat exclusieve villa’s ontwerpt.
Paul opent zijn laptop en laat enige plaatjes zien van
villa’s die hij ontworpen heeft. We zullen er maar één
plaatje van plaatsen, want anders worden we collectief
ontevreden met onze woonsituatie in Heijen. De villa’s
die Paul ontwerpt zijn maar liefst duizend vierkante
meter groot.Toen ik het daar later met mijn reisgenoten
over sprak dachten zij dat ik mij vergist moest hebben.
Dat zou wel duizend kubieke meter moeten zijn. Bij
navraag bij Paul bleek dat ik mij niet vergist had. Duizend
vierkante meter woning! De Emirati en rijke Arabieren
betalen daar grif vier miljoen dollar voor. Geld is in
Dubai sowieso geen probleem. De oliedollars klotsen
er tegen de plinten op. Een ander project groeide uit
naar vijfenzestig units. Daarna volgde een opdracht
voor het ontwerpen van 160 villa’s, 750 townhouses
en 800 units appartementen. Nieuw is dat hij ook het
masterplan voor de omgeving ontwerpt. Minder ruimte
voor de auto’s maar meer voor natuur en groen. Toch

Interview

Heijense invloeden daar in de Dubai woestijn! Waarmee maar
weer eens bewezen is dat je de jongen wel uit Heijen kunt
halen, maar Heijen niet uit de jongen!
Net voor het ter perse gaan van deze editie liet Paul ons weten
dat het project doorgang vindt en dat zijn bureau de opdracht
voor de bouw had binnengesleept.

Waarmee maar weer eens bewezen is
dat je de jongen wel uit Heijen kunt
halen, maar Heijen niet uit de jongen!

tijn
Barbecue in de woes

Paul en Tamasine wonen zelf in een appartement in een hoge
toren in een wijk die ‘The Greens’ genoemd wordt. Ze hebben
het hier erg naar hun zin. Rondom het complex is een parkje
waar zelfs vogeltjes fluiten. Maar toen Paul trots een foto die hij
maakte van de omgeving van zijn nieuwe woning naar moeder
Gerda stuurde kwam het commentaar: “Park, waar dan?”
Ook Tamasine heeft haar draai in Dubai gevonden. Zij is als
senior interior designer werkzaam. Zij werkt voor een bureau
en heeft ongeveer zestig collega’s. Voornamelijk richt zij met
haar team restaurants, hotels en cafeetjes in. Tamasine geeft
aan geen moeite te hebben in de soms streng Islamitische
omgeving. Ze respecteert hun cultuur en heeft verder geen
last van belemmeringen.

trouwerij gepland, in september. De ceremonie
en het feest zullen plaatsvinden in Frankrijk.
Alleen familie en kleine vriendenkring zullen
erbij aanwezig zijn. Paul heeft zijn Tamasine
vorige zomer ten huwelijk gevraagd toen ze
in Amsterdam waren. Dat gebeurde in een
bootje. Het stel heeft de afgelopen jaren ook
mooie reizen gemaakt. Naar Sri Lanka, Japan,
Kenia en Tanzania. Waar de huwelijksreis naar
toe gaat is op dit moment nog niet bekend,
maar dat er een komt staat wel vast.

Vrije tijd
Paul en Tamasine werken ieder ruim veertig uur per week,
maar in het weekend zijn ze vrij. Dat is altijd op vrijdag en
zaterdag. Ze geven aan dat het weekend telkens voelt alsof
ze op vakantie gaan. Ze doen dan ook dingen die je normaal
op vakantie doet. Lekker naar het strand. Eten en drinken met
vrienden, sporten of ontspannen bij het zwembad liggen bij
het appartementencomplex. Ook gaan ze graag barbecueën of
kamperen in de woestijn. In de winter hardlopen op het strand.
In de zomer sporten ze toch liever binnen, veel te heet buiten!
Ze hebben dus inmiddels ook al een aardige sociale kring
opgebouwd. Naast hechte vrienden zie je ook veel mensen
komen en gaan. Ze geven aan dat je waarschijnlijk nergens
anders op de wereld zo veel verschillende nationaliteiten
zult ontmoeten. En dat maakt de gesprekken elke keer weer
leuk en interessant. De meeste kennissen blijven maar een
bepaalde tijd werkzaam in Dubai, maar ja, werken in een
vakantiebestemming, wie wil dat nu niet!

Wat mis je van Heijen, Paul?
Paul antwoordt direct: “Pap en mam, familie en
vrienden en de broodjes kroket van het Heijs
Hepke.”
Serieus zegt hij over zijn opvoeding:“Pap en mam
hadden het niet beter kunnen doen. Zij hebben
mij in hun opvoeding normen en waarden
meegegeven, die de beste basis vormen voor de
rest van mijn leven. Ik ben goed voorbereid op
het leven. Pap en mam hebben mij niet gepusht,
maar meer gemotiveerd. Niet te streng, maar
toch aanwezig. Wel erop gehamerd dat studie
belangrijk was. Ik had het geluk de jongste van
de twee zonen te zijn. De regels waren door
mijn broer Frank al wat versoepeld.”
Geregeld komen Paul en Tamasine nog naar
Heijen. Afgelopen kerst waren ze ook hier
en konden ze aanwezig zijn bij de doop van
Fay, dochtertje van vrienden Jan en Louise
Pouwels.

Huwelijk
In Nederland was het ons al ter ore gekomen: er staat een
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo

T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By Frank
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Waar ben je trots op of wat maakt jou heel blij?
“Ik word blij van zon, zee en strand, dus daarmee zit ik
wel op een goede plek denk ik. Verder ben ik blij met
de kansen die ik heb gekregen, de dingen die ik al heb
meegemaakt en hoe ik in het leven sta. Ik heb Tamasine
ontmoet, heb een lieve familie en heb door mijn hele
leven heen altijd een hechte en leuke vriendenkring om
me heen gehad waardoor ik me wel erg bevoorrecht
voel. Daarnaast heb ik veel passie en plezier in mijn
werk. Mijn vader heeft wel eens tegen me gezegd “als je
van je hobby je beroep kun maken hoef je nooit meer
te werken.” Ik probeer dit zo goed zo goed mogelijk na
te streven.”
Toekomstplannen?
“Eerst trouwen” zeggen ze, “dan zien we wel weer. We
bekijken het van jaar tot jaar. We blijven hier zolang het
leuk is.” Paul werkt in zijn hoofd nog aan het droomhuis
voor hen beiden. Waar dat komt te staan is nog in
nevelen gehuld.
Daarna volgde een niet-professionele fotoshoot in hartje
Dubai, maar ik heb mijn best gedaan. Op de achtergrond
zie je de Burj Khalifa, een waanzinnige toren, de hoogste
ter wereld. De Burj Khalifa maakt deel uit van de Dubai
Mall. Een winkelcentrum waarvan er geen tweede in de
wereld is. Binnen is onder andere een enorm aquarium
waarin honderden tropische vissen zwemmen. En
er is een ijsbaan waar de jeugd van Dubai lekker kan
schaatsen. Buiten is het 35 graden! Ook is er buiten een
kunstmatig meer waar elk half uur een fonteinenshow
wordt opgevoerd op de maat van muziek. Een spektakel
dat je versteld doet staan, vooral ‘s avonds. Tel daarbij op
de meest luxueuze winkels die je je kunt bedenken dan
snap je dat je alleen al in dit deel van Dubai best een
poosje kunt doorbrengen. Het is niet verkeerd wonen
en werken in Dubai.

Paul en Tamasine, met op de achtergrond de
Burj Khalifa

Na het interview en de “fotoshoot”neem ik afscheid
van dit sympathieke stel. Met alvast de welgemeende
felicitaties voor hun huwelijk….

Selfie met Paul
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StraightRazors Barbershop
bij Jansen & Jansen in Boxmeer
De eerste barbershop van Boxmeer is te
vinden in de winkel bij Jansen & Jansen.
Afspraak maken
Heren kunnen voor knippen, scheren én het
verzorgen van baarden terecht op:
Steenstraat 32, 5831 JE Boxmeer
Telefoon 06-11493777.

Interview

Gun je kindje een Zonnepitje te zijn...
Vijf jaar geleden waren wij ook al eens te gast bij de leidsters van Peuterspeelzaal
De Zonnepitjes aan de Sleedoornstraat. Dat was een heel leuk interview waarna
wij eensgezind konden constateren: “Het is fijn om een Zonnepitje te zijn.”
Op het verzoek van de huidige leidsters Nellie
Versteegen en Mariëtte Roelofs kwamen we nog een
keertje langs. Omdat ze zo graag als het even kan àlle
kindjes van Heijen de mogelijkheid willen bieden een
tijdje Zonnepitje te zijn. Niet alleen is het voor de kindjes
super om samen te spelen maar ze worden ook terdege
voorbereid op het leventje op de basisschool. Iets wat
op een kinderdagverblijf minder aan de orde komt.
Het verschil
Nellie en Mariëtte leggen ons het verschil uit tussen een
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal.
In het eerste geval worden kinderen van 0 tot 4 jaar
opgevangen, dus ook baby’s. De kinderen kunnen op
een vroeger tijdstip bij het kinderdagverblijf dan bij
de Peuterspeelzaal gebracht worden en ze kunnen
ook langer blijven. De Peuterspeelzaal heeft beperkte
openingstijden en is meer en meer een locatie geworden
waar de peuters spelenderwijs worden voorbereid op
het basisonderwijs.
De Zonnepitjes in Heijen is een “VVE” locatie. VVE
is de afkorting van Vroege Voorschoolse Educatie.
Deze kwalificatie stelt de leidsters in staat om in een
veel vroeger stadium problemen als taalachterstand
bij kinderen te kunnen signaleren. Dit laatste is heel
belangrijk, want dan kan er ook veel vroegtijdiger worden
ingegrepen. Achterstanden kunnen worden opgevangen
door begeleiding en ondersteuning zodat de kinderen
op vierjarige leeftijd gemakkelijker aansluiting vinden in
het reguliere basisonderwijs. De gemeente speelt hierin
een grote rol. Die bepaalt namelijk welke speelzaal een
VVE locatie is en of deze kan blijven. Er wordt zeer vaak
getoetst.

In de Peuterspeelzaal is er veel ruimte voor individuele
aandacht. De Peuterspeelzaal, zo betogen de leidsters, is een
opstapje voor de basisschool. Het is geen kinderdagverblijf.
Dus die vergelijking moeten ouders niet maken. Hier
krijgen de kinderen alvast een voorproefje van het ritme
van de basisschoolklas. Het kind heeft een groot gevoel van
welbevinden hier, ze leren socialiseren met andere kinderen en
eigenschappen als rekening houden met elkaar, elkaar helpen
en je spulletjes opruimen. Voor de ouders is het ook een
belangrijk contact. Als de ouders en de kindjes afscheid komen
nemen is dat vaak een emotionele gebeurtenis, vooral omdat
het voor hen een zo vertrouwde omgeving is geworden.
Vijf jaar geleden vielen de Zonnepitjes nog onder de hoede van
KION. Tegenwoordig is het SPRING, met het hoofdkantoor in
Boxmeer. SPRING exploiteert niet alleen peuterspeelzalen met
VVE-indicatie maar ook locaties voor buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijven. Het zijn drie heel verschillende disciplines.
Alle kinderen die naar de dagopvang gaan kunnen in principe
ook (indien gewenst gedeeltelijk) bij de Zonnepitjes komen
spelen. Ouders kunnen een deel van de kosten terugvragen
van de belastingdienst. In een telefoontje naar SPRING (of
via de website) kan er heel duidelijk voorgerekend worden
wat de uiteindelijke kosten zijn. De eigen bijdrage is namelijk
inkomensafhankelijk.
Het leven van een Zonnepitje
Momenteel maken zestien kindjes gebruik van de
Peuterspeelzaal. Deze is vier keer per week open van half 9 tot
12 uur. De kinderen komen één tot vier keer per week naar
de peuterspeelzaal.
De inloop is tussen half 9 en kwart voor 9, dan komen de
kindjes en hun begeleiders binnen. Rond kwart voor 9 worden
de begeleiders uitgezwaaid en kan het programma beginnen.
Allemaal in de kring. Liedje zingen: “Goedemorgen allemaal,
blij je weer te zien, wie zit er naast je, weet je dat misschien”.
vervolg op blz 27
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Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl
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Hoogveld 1 I Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu

Concentratie bij het ver ven

Alle kindjes worden vervolgens bij naam genoemd.
Spelenderwijs leren ze ook tellen, want niet alleen de
namen worden genoemd maar de kinderen worden
ook hardop geteld. Als het zingen en dansen voorbij
is, gaan ze spelen. Dat kan zijn in bijvoorbeeld de
poppenhoek of bouwhoek, op de auto-mat of aan tafel
met een ontwikkelingsspelletje.
De Lila Loosdoos.
Een fenomeen is de Lila Loosdoos (zie foto). De
leidsters leggen uit: “Wij vullen deze doos elke keer
met een ander attribuut dat betrekking heeft op het
thema dat op dat moment aan de orde is. De kinderen
vinden het superspannend: “Wat zit er nu weer in de
doos!” Eén kindje mag kijken en de leidsters zingen over
dat attribuut vervolgens weer een liedje. Ja, er wordt
heel wat gezongen op een ochtend!”Tussendoor wordt
gedronken en fruit gegeten. Aan het begin van het
schooljaar maken Nellie en Mariette een themaplanning
voor het hele jaar, en twee daarvan worden afgestemd
met de kleuterbouw en vindt er uitwisseling plaats
tussen peuters en kleuters.
In het verleden kwamen al voorbij de thema’s Herfst,
Verkeer, De Grote Rode Bus (over rijden met een bus),
De Kikker met de Grote Mond (een kinderboek) en
De Post (over bezorgen van brieven en kaarten) de
dokter, de tandarts enzovoort. Momenteel het thema
“Kikker in de kou” en daarna “Verkleden”.
Wat ook leuk is om te vermelden dat de kindjes twee
keer per week in de gymzaal gaan gymmen. Iedere
maandag- en vrijdagmorgen zijn ze er te vinden van
11 uur tot 11.45 om beweging te stimuleren. Hoe
belangrijk is dat! Bovendien leren ze dan ook de
basisschool van binnen kennen. Wat de overgang weer
kan vergemakkelijken.

Controle
Dat de Peuterspeelzaal onder streng toezicht staat is wel duidelijk. Jaarlijks komt de
GGD langs en die controleert werkelijk àlles! Nellie en Mariëtte sommen op: “Hoe
wordt er met de kinderen omgegaan, hygiëne, de organisatie in de klas, de vastlegging
van incidenten, de afwisseling in de lessen, afstemming in het jaarprogramma, worden
de thema’s correct gevolgd, de registratie van de kinderen, rituelen als aan tafel gaan,
(brand)veiligheid, teveel om op te noemen.”
De leidsters en de inmiddels aangeschoven delegatie van de ouderraad (Sarah
Gisbers en Louise Pouwels) zijn er trots op te kunnen melden dat deze inspectie de
Zonnepitjes dit jaar “vijf duimpjes” opleverde. Meer kunnen het er ook niet worden.
Helemaal goed dus.
De Ouderraad
Deze bestaat uit drie personen. Behalve Sarah en Louise is ook Monique Arts lid
van deze raad. Zij komen op uitnodiging van de afgevaardigde van de leidster twee
tot drie keer bij elkaar. Hun belangrijkste taak is signalen van de ouders opvangen en
deze bespreken. De ouderraad poetst ook een keer per jaar mee met meerdere
ouders en de leidsters en dat is heel gezellig zo laten ze ons weten.
Uitstapjes
Een maal per jaar wordt er voor de peuters ook een uitstapje geregeld. De laatste
keren was dit naar het Heijderbos en
naar een kinderboerderij en naar een
speeltuintje met picknick.
Kortom….
Je zou het àlle kindjes van Heijen tussen
2 en 4 jaar gunnen een Zonnepitje te zijn.
Een betere start voor de basisschool is
niet denkbaar. Zeker niet nu de leidsters
getraind zijn om vroegtijdig problemen
in de ontwikkeling van het kind te
onderkennen en er daadwerkelijk actie
wordt ondernomen deze problemen vóór
aanvang van de basisschoolperiode al op te
pakken.
Neem gerust contact op met SPRING in
Boxmeer of kom gewoon een keertje langs
om te kijken. Maak een afspraak, telefoon 06
34284752 om gewoon een keer te komen
kijken bij de Zonnepitjes!
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Februari 2017 –
Ruige rijp en ijzel
De winter is toch nog begonnen. Januari mag de boeken
in als een maand met vorstperiodes met temperaturen
’s nachts tussen 0 en -8 graden Celsius. Helaas vroor het
overdag niet of bijna niet en waren de vooruitzichten
te wisselvallig om een schaatsbaan aan te leggen. De
dagtemperaturen schommelden tussen -1 tot een
uitschieter van wel 10 graden op woensdag 11 januari jl.
Ruige rijp
Deze periode levert mooie winterse plaatjes op met
bijzonderheden als “ruige rijp” en apart gevormde ijspegels.
De foto’s van de ruige rijp zijn gemaakt in Leiden door onze
schoondochter. De foto van de ijspegels aan de boom is
door ons zelf gemaakt bij de Duvelskuul in Afferden.
Soms heb je zo’n ochtend dat een groot gedeelte van
Nederland wakker wordt in een wonderlijk witte
omgeving. Geen sneeuw, maar een witte aanslag die we
rijp noemen. Rijp komt het meeste voor op platte vlakken
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zoals grasvelden, daken en bovenkanten van
hekken en op auto’s natuurlijk. Krabben geblazen
heet het dan voordat je op weg gaat.
Rijp kan in de nacht bij nachtvorst ontstaan, maar
ook gedurende het hele etmaal. In het laatste geval
kan de laag tot enkele centimeters dik worden.
Dan spreken we van ruige rijp.
Op bomen en struiken kan het dan voorkomen
dat er witte stekels te zien zijn. Deze ruige rijp
wordt gevormd door onderkoelde waterdruppels,
van lichte mist of waterdamp, die pas bevriezen
als ze in aanraking komen met voorwerpen zoals
takken, bladeren of hoogspanningskabels. De witte
laag op de bomen is bevroren mist. De mist slaat
‘s nachts aan op de bomen. Dat wordt ijs en hecht
zich vast. Die ijskristallen gaan groeien en krijgen
de vorm van stekeltjes of naalden. Dat heeft te
maken met de manier waarop de ijskristallen zich
bij elkaar voegen. Zo krijgen ijskristallen altijd een

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

van smeltende sneeuw of ijs, dat over een rand druipt
geleidelijk weer bevriest. Door het druipende water
langs de ijspegel wordt deze steeds langer. IJspegels
kunnen dus alleen ontstaan als er sprake is van een
temperatuurverschil tussen de smeltende sneeuw en
de ijspegel.
Of februari ook een winterse maand wordt is op het
moment dat dit stukje geschreven wordt nog niet zeker,
maar vaak is het wel zo als een winterse luchtcirculatie
in januari is begonnen, deze in februari niet snel
afgelost wordt door een zachte stroming. In februari
is er een duidelijke voorkeur voor Hogedrukgebieden
boven Midden-Europa. Dikwijls vormen januari en
februari een twee-eenheid met betrekking tot de
temperatuur.Volgens de temperatuurvoorspelling van
AccuWeather krijgen we nog een kleine vorstperiode
in het midden van februari met lichte vorst in de nacht.
Bij het verschijnen van dit nummer van Hèjs Nèjs
zullen we het wellicht weten. Niets is zo veranderlijk
als het weer…
Of is het toch de mens…?
Martha en Paul

andere structuur, op de foto zijn dat duidelijk naaldjes,
maar het komt ook voor dat de rijp op een vlokje of
korreltje lijkt.
IJzel en IJspegels
Als de vorst invalt komt de (zwaardere) koude lucht
het eerst aan op het aardoppervlak. Dan kan er in
een luchtlaag tussen 500 en 1500 meter nog warme
lucht zijn waaruit de wolken die zich daarin bevinden
regen kan vallen. Er kunnen twee dingen gebeuren. De
regen bevriest en komt als ijsbolletje naar beneden,
dan spreek je van ijsregen of de regendruppels blijven
vloeibaar, hoewel de druppels niet ver van het vriespunt
afliggen. De temperatuur kan zelfs onder het vriespunt
liggen zonder dat de druppels bevriezen. We spreken
dan van onderkoelde regen. De druppels komen op
de bevroren grond terecht en bevriezen; dan spreekt
men van ijzel.
IJspegels of ijskegels ontstaan doordat water, meestal
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Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

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

Interview

Hoe is het toch met…. Helmi Jans en Leonie Schonenberg?

Het aller-leukste is geweest dat je al die
mensen hebt mogen leren kennen….

Deze keer hebben wij zelfs twee interviews gemaakt met ex-Heijenaren.
Elders in dit nummer las je het verhaal van Paul Coenen in Dubai en
we spraken met Helmi en Leonie, twee vriendinnen die in Heijen duidelijk hun sporen hebben verdiend en gelukkig niet zo heel ver van de
Heijense kudde zijn afgedwaald. Zij wonen allebei in Gennep. In verband met de heropening van ons vernieuwde Pastoor Jaspersplein op
1 april aanstaande waarbij een monument ter nagedachtenis aan de beroemde Heijense Volksdansfeesten zal worden onthuld gingen wij juist
nu bij hen langs. Want Helmi en Leonie zijn onlosmakelijk verbonden
met Volksdansgroep Iduna en de Volksdansfeesten.
We kijken met hen terug en bekijken hun leven nu.
Helmi (58)
Helmi werd geboren op de Diekendaal en heeft daar
gewoond totdat de boerderij onteigend werd. Ze
was als kind al lid van de Meisjesclub. De Meisjesclub
huisde in het Jeugdhuis, achter de huidige pastorie.
In dit gebouw, dat nu een woonhuis is, is ook nog
de kleuterschool gevestigd geweest. De Meisjesclub
deed voornamelijk aan knutselen en dansen. Leonie
die iets ouder is dan Helmi was toen Helmi lid was
leidster bij de club. Later werd Helmi ook leidster.
Op haar 16e werd Helmi lid van Volksdansgroep
Iduna. Dat was in 1974. Helmi werd ervoor gevraagd
want er waren te weinig meiden. Later was er meer
gebrek aan jongens. Toch floreerde de vereniging in
die jaren. Uiteindelijk heeft men soms met wel dertig
dansers op het podium gestaan. In die jaren ging
Iduna nogal eens op buitenlandse trip. Ook Leonie
was lid van de Volksdansgroep en samen hebben ze
de mooiste herinneringen aan deze reisjes. Polen,
Duitsland, Frankrijk, Rusland, Oekraïne, Turkije.
Helmi werkt nu in Ede in de jeugdhulpverlening bij

een opvanghuis voor al dan niet gedwongen uit huis gezette
jongeren. Zij woont in Gennep aan de Doelen.
Leonie (63)
Leonie werd geboren in Heijen aan de Heikampseweg.
Haar moeder, die nog niet zo lang geleden overleden is,
woonde daar tot het eind van haar leven. Ook Leonie’s
jeugdjaren staan in het teken van de Meisjesclub en Iduna.
Jarenlang zat ze in de demonstratiegroep. Leonie is voor
haar werk naar Baarn vertrokken waar ze tweeëntwintig
jaar in een studie-internaat woonde en werkte. Het ging
hier om kinderen van middelbare schoolleeftijd waarvan de
ouders bij multinationals werkten in het buitenland. Later is
het internaat gesloten. Leonie werkt nu in het onderwijs bij
de Mikado school in Gennep. Zij woont samen met haar
partner in de oudste straat van Gennep, de Molenstraat
in een mooi oud pand met een grote tuin. Ze werkt daar
graag in.
Volkdansgroep Iduna
Zoals hierboven al aangegeven ging Iduna nogal eens
vervolg op blz 32
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Leonie

Helmi

met haar demonstratiegroep op reis. Ook daar zijn prachtige
verhalen van te vertellen. In Duitsland logeerden ze eens in
een hele oude stad met veel grachtjes en bruggetjes. Op de
heenweg naar het plein in het stadscentrum waar het optreden
zou plaatsvinden telden ze het aantal bruggetjes dat ze moesten
passeren. Helaas klopte daar op de terugweg geen hout meer
van. De nazit was te gezellig geweest. In Polen werd oud en
nieuw gevierd. Niet zo zeer met bier maar met heel, heel veel
wodka. Het bezoek aan Oekraïne vond plaats na het ongeluk
met de kerncentrale in Tsjernobyl. In 1992 was het daar weer
veilig en de volksdansgroep trad er op om geld in te zamelen
voor de slachtoffers.

hart en ziel voor de Stichting in. En met wat voor succes! In de
weken voorafgaande aan het festival gonsde het al in Heijen. De
tent is er! Zo klonk het opgewonden. Van oorspronkelijk één
weekend werd het allengs groter. Tot op het hoogtepunt: twee
weekends en de week ertussen, in totaal tien dagen feest in
Heijen. In het eerste weekend vond de Kapellencarrousel plaats,
georganiseerd door die Original Maastaler. Wie herinnert zich
nog de optredens van de Tsjechische Blaaskapel Mistrinanka? De
heren die ieder jaar dikker leken te worden? Op maandag en
dinsdag kwamen de volksdansgroepen, al dan niet per (gammele)
bus naar Heijen. Ze werden er meer dan gastvrij ontvangen. We
vragen Leonie en Helmi naar hun herinneringen.

Herinneringen aan de Volkdansfeesten.
Dat gaf altijd een heel spektakel in ons dorp, beste mensen.
Degenen die al langer in Heijen wonen, bewaren er de gaafste
herinneringen aan. Het hele dorp was saamhorig in touw om op
een of andere manier hand- en spandiensten te verlenen aan
de organisatie en uitvoering van de Heijense Volkdansfeesten.
De eerste keer was in 1972. Grote animators waren Jo Reintjes
(inmiddels overleden vader van Els en Ineke Reintjes) en Els van
Oudheusden-Derks. De aanleiding? Volksdansgroep Iduna wilde
duurdere en originele kostuums aanschaffen, maar de financiële
middelen ontbraken. Van de opbrengst van de volksdansfeesten
konden deze kostuums wel aangeschaft worden. In later
jaren is er een loskoppeling geweest van Iduna en werd de
Stichting Noord-Limburgse Cultuurdagen opgericht. Iduna kon
de financiële consequenties als het mis zou gaan niet dragen,
vandaar dat er een speciale Stichting hiervoor in het leven werd
geroepen. Echter vrijwel alle leden van Iduna zetten zich met

De tent is er! Zo klonk het
opgewonden.
En zij vertellen:
“Niet alleen Iduna maar alle verenigingen in het dorp hielden
zich bezig met de Volkdansfeesten. De fanfare, de voetbalclub,
de zangvereniging, het gilde, enzovoort! Wij waren belast met
de huisvestiging en verzorging van de groepen. We brachten ze
onder op diverse locaties en soms bij de mensen thuis. Al zaten
ze liever met elkaar op één locatie. Gezamenlijk eten deden we
bij het Heijderbos. Zo had iedereen in het bestuur zijn of haar
taak. Dat maakte ons ook zo sterk! De leukste kindergroep die
we ooit gehad hebben was een Ierse groep. De beste jaren
waren de jaren ’80. Iedereen beleefde het op zijn eigen manier.
Mensen hielden er zelfs rekening mee in hun vakantieplanning!
Na de feesten liep Heijen leeg. We hebben heel wat vergaderd
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Helmi bewaart plakboeken en fotoalbums vol met

publicaties over de Volksdansfeesten

Verbroedering,

De Maori dansgroep uit Nie
uw-Zeeland

over het wel en wee in de groepen. Zo hadden we eens een groep Roemenen
die verwacht hadden in een vijfsterren hotel terecht te komen. Ze wilden
van alles, maar daar wilde de organisatie niet aan. Uiteindelijk kwam het toch
goed en waren ze meer dan tevreden. De groep Grieken die we eens gehad
hebben hadden problemen met het vervoer. Door bemiddeling van Theo
Kaak en de Griekse Ambassade kon een vliegtuig van Martinair dat eigenlijk
leeg vanuit Athene had moeten terugvliegen gevuld worden met deze groep!
Martinair zette daarvoor zelfs hun landingsrechten op het spel. Als we Israëli’s
kregen was het ook raak. Dan moest er constant bewaking aanwezig zijn. De
tent moest zelfs een keer ontruimd worden omdat er ergens een pakje stond.
We zijn ook wel eens mensen “kwijtgeraakt”, vooral uit de Oost-Europese
groepen. Die verlieten ongemerkt de groep, waarschijnlijk om asiel te vragen.
De meest bijzondere groepen vonden wij de Maori’s uit Nieuw-Zeeland en
een groep Filippijnen, dat leken allemaal homo’s. Café Zalen Schuttershof
was een geliefde ontmoetingsplaats. Wat hebben we daar gefeest met alle
groepen! We namen er drie weken vakantie voor op. Één week opbouwen,
dan het festival en daarna een week afbreken.”

Zo hadden we eens een groep Roemenen
die verwacht hadden in een vijfsterren
hotel terecht te komen.
Het einde
De laatste keer dat in Heijen een volksdansfestival gehouden werd was in
1997. Maar het werd te groot. De gemeente wilde wel meewerken het festival
in stand te houden, maar dan moest het in Gennep plaatsvinden. Echt niet
dus! In 2000 is er nog een poging gedaan het festival in D’n Toomp te laten
plaatsvinden, maar vroegere tijden en het sentiment keerden niet meer terug.
Ook Volkdansgroep Iduna bestaat niet meer. Een aantal jaren geleden heeft de
groep nog het 50-jarig bestaan gevierd, maar daarna was het op. Geen aanwas

Demonstratiegroep Iduna

genoeg. De prachtige kostuums zijn naar de mening
van Leonie en Helmi “heel goed terechtgekomen”.
Veel kostuums zijn naar de dansacademie van de
HAN gegaan. De Terschellinger kostuums zijn naar
Hay la Choc in Groningen gegaan. Er wordt nu in
gedanst door een dochter van een oud-Iduna lid.
De vereniging is officieel opgeheven.
Dat wil niet zeggen dat de groep van toen elkaar
niet meer ontmoet. Integendeel. Geregeld is er nog
contact. Samen koffie drinken, een hapje eten of
een wandeling. Helmi en Leonie doen echter niet
meer aan dansen.
Hobby’s nu
Leonie houdt erg van fietsen, in de tuin werken,
creatief bezig zijn en vakanties met haar partner.
Helmi is bestuurslid bij fanfare EMM geworden,
waar ze heel druk mee is. Verder houdt ze van
wandelen en zwemmen.
En waar worden jullie blij van?
Leonie antwoordt “Van de fijne jeugdherinneringen
die ik altijd bij mij draag.Voornamelijk de Meisjesclub
en natuurlijk Iduna en de Volksdansfestivals.”
Helmi: “Omgang met mensen, wie het ook zijn. Het
is ook fijn met verschillende nationaliteiten kennis
te maken. Het verrijkt je leven. Wat iemand ook
doet: iedereen heeft iets positiefs in zich. Kortom:
het zit in de kleine dingen.”
En waar ze het allebei grondig over eens zijn: Het
aller-leukste is geweest dat je al die mensen hebt
mogen leren kennen….

Oost-Europese groepen waren
altijd populair
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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 aan
vragen: bij voorkeur per e-mail:
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel per telefoon 0485-513506.
Kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief verzending in Nederland€ 60,-.

Agenda
Donderdag 23 februari
14.00 uur Gemeenschapshuis D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Carnavalsmiddag
Zaterdag 25 februari
Zondag 26 februari
Maandag 27 februari
Dinsdag 28 februari
CV De Wortelpin - Carnaval

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

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844

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

Zondag 5 maart
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Vios’38 1

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

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

Zondag 19 maart
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Sambeek 1

Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
0485 - 545500
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		

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

Woensdag 22 maart
KBO afd. Heijen - Bedevaart Smakt

Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Gennep zorgloket		
0485 - 494141
www.gennep.nl
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Donderdag 2 maart
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 23 maart
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Matroesjka poppetjes schilderen
Zaterdag 1 april
Officiële Opening Pastoor Jaspersplein
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 I
Donderdag 4 mei
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 14 mei
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - De Zwaluw 1
Zaterdag 20 mei
20.00 uur Gemeenschapshuis D’n Toomp
Fanfare EMM - Showconcert Brass Meets Strings
Zondag 21 mei
Zij Aktief - Dauwtrappen en ontbijt
Woensdag 31 mei
KBO afd. Heijen - Fietstocht

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

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

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		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
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
088-8113550
Dierenbescherming Nijmegen:		

Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Handmatig verstelbare relaxfauteuils
Meer dan 180 modellen
In stof vanaf € 875,- in leder vanaf € 965,-

Meer dan 50 modellen banken & bankstellen eventueel mét relaxfunctie

Relaxfauteuils met sta- op hulp
Meer dan 90 modellen
In stof en leder al vanaf € 995,(veelal uit voorraad)

De beste banken
Nederlands fabrikaat

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

* Niet van toepassing op aktiemodellen, aanbiedingen en overige acties.

