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Opel Corsa Favourite
5-deurs 1.4 16v Start/Stop 90pk
Geheel rijklaar vanaf

€ 15.499
€ 900
€ 1.000
€ 250
€ 250
€ 1.000
€ 340

Favourite voordeel
voordeel op navigatiepakket
accessoirekorting
vergoeding 2 jaar gratis Wi-Fi
cashback actie
bpm-voordeel*

€ 3.740

FAVOURITE
VOORDEEL!

INRUIL EN/OF FINANCIERING
MOGELIJK

Voorzien van o.a. • Radio/CD 3.0 met AUX-in, USB-aansluiting en Bluetooth • Airconditioning • Elektrisch verstel- en
verwarmbare buitenspiegels in carrosseriekleur • In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel • 3-spaaks
lederen stuurwiel met bediening cruise control

AUTO JETTEN CUIJK
Ewinkel 4, Cuijk, (0485) 33 65 00, www.autojetten.nl

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 6,3-4,1; km/liter 15,9-24,4; CO2 gr/km 117-114.
Geldig t/m 31-12-2017. Kentekenaanvraag 2017, kentekenregistratie/ tenaamstelling in 2018. Rijklaarprijs is inclusief cashback-actie, accessoirekorting en WiFi-vergoeding.
Ook btw, bpm, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage zijn inbegrepen. *Bpm-voordeel alleen mogelijk op klantgeschreven orders tot en met 22-12-2017.

Voorwoord en Inhoud

Het jaar 2017 nadert zijn einde, gelukkig staat er weer een nieuw jaar op ons
te wachten. Een jaar met wat ons betreft weer vele mooie Hèjs Nèjsen. De
planning voor 2018 is al gemaakt, nu de invulling nog. Met ons enthousiaste
redactieteam moet dat weer lukken. Verderop in deze Hèjs Nèjs staan we in vol
ornaat en wensen we iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018!
In dit decembernummer kunt u lezen over ex-Heijenaar Tim Versteegen. Het interview met hem heeft veel indruk
gemaakt bij de redactieleden die hem in zijn huidige woonplaats Duisburg hebben opgezocht. Ook heeft Tim een
mooie kerstgedachte voor ons geschreven. Dan is er informatie over de eerste Heijense dorpsquiz. Dat wordt
spannend in 2018! Carina de Rijck vertelt over haar gastouderschap, Rai Jansen stopt (bijna) alle ballen die bij JVC op
hem worden afgevuurd en Martha en Paul schrijven over de sneeuwbes. Aan het einde van het jaar willen wij graag al
onze adverteerders bedanken en ook onze gastschrijvers. Mede dank zij hen kunnen we u elf keer per jaar voorzien
van interessante wederwaardigheden in het Heijense en soms ver daarbuiten als we
schrijven over ex-Heijenaren, die hun geluk elders hebben gevonden
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2018.

Inhoud
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Vijf ergernissen en toch…….
Jan Mulder deed het, zijn vijf ergernissen van de maand noemen.
Ruimt lekker op in je hoofd als je wat ergernissen van je af kunt schrijven.
Een greep uit mijn ergernissen:

1. Al is een belangrijk deel van het grondgebied van
Heijen al ingezet voor bedrijvigheid, er is nog steeds
een belangrijk deel begroeid met prachtig groen.
Dat weerhoudt sommigen niet om deze natuur te
bezoedelen door er afval te dumpen. En dan niet alleen
een propje, nee complete huisraad tref je aan, afval van
xtc-productie, huisvuilzakken, blikjes, verpakking van
snelle happen etc. Bah!
2. In de media hoor je vooral de schreeuwers die op niet
mis te verstane wijze laten horen hoe slecht het wel is in
Nederland, terwijl zeker 75% van de Nederlanders erg
tevreden is met hun leventje.
3. Carnaval wordt in de qua weer minst geschikte periode
van het jaar gevierd: vóór de vastentijd. Waarom kan
Carnaval niet starten als Pasen achter ons ligt, dus ná de
vastentijd?
4. Het belangrijkste orgaan van de gemeente, de raad,
lukt het steeds moeilijker om zijn ploeg samen te
stellen. De onderwaardering van de leden, die zich
met veel verantwoordelijkheidsgevoel inzetten voor de
gemeenschap, spreekt boekdelen. Het deugt niet, of het
is niet goed. Slechte zaak!
5. Onze taal is steeds minder Nederlands. Waarom moeten
er zoveel Engelse termen komen voor Nederlandse
woorden, die nog best bestaansrecht hebben? En
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waarom gebruiken bedrijven, die uitsluitend in
Nederland opereren en geen internationale ambities
hebben, Engelse termen voor de werkzaamheden waar
ze zich mee bezighouden? Niet doen, zou ik zeggen.
Vijf vrij willekeurige ergernissen. Kritisch moet kunnen,
zeuren hoeft niet. En zo aan het einde van het jaar meteen
maar een remedie voor degenen, die het leven wat minder
zonnig inzien:
• verwacht niet meer van het leven dan haalbaar is: de
kans dat je je ergert omdat iets niet uitkomt is dan veel
kleiner
• als je zelf te veel doet, ga je je ergeren aan anderen die lui
zijn (in jouw ogen): doe het zelf wat rustiger aan
• denk in oplossingen, niet in problemen
• verplaats je in de ander: waarom doet ie wat ie doet.
Geeft meer begrip, overigens zonder dat je het eens
hoeft te zijn
• doe een paar dingen goed voor de samenleving: geeft
veel voldoening. Daar word je blij van en blije mensen
ergeren zich niet zo gauw.
Schrijf uw ergernissen ook van u af, dat doet goed. En
begin het nieuwe jaar blij en met veel positiefs. Laat 2018
veel goeds en weinig ergernissen brengen, dat wens ik u
allen van harte.

Henk Kerkhoff

Verenigings- en ander nieuws

Burgemeestersontbijt
De leerlingenraad van basisschool de Heggerank is naar
het Burgemeesters ontbijt geweest. Ze hebben daar met
de Burgemeester P. de Koning gegeten en geleerd wat echt
gezond eten is, ze hebben ook een interview gehouden.

De opening werd verzorgd door het leerlingenorkest van
ons dorp. Niels was de dirigent en de Burgemeester was blij
verrast. Erg gezellig en knap van deze kinderen. Dit was een
erg bijzondere ochtend.

Het ontbijt
Het ontbijt bij de Burgemeester was gezellig en gezond.
We zaten in de raadzaal en dat is natuurlijk heel bijzonder!
Zeker om daar te ontbijten. Iedereen had er zin in, maar
was ook heel zenuwachtig. Maar toen we daar kwamen
voelden we ons al snel op ons gemak. We hebben veel
geleerd! Iedereen mocht vragen stellen bijvoorbeeld.
’Waarom bent u Burgemeester?’ Alles werd beantwoord
door de Burgemeester. Al met al was het gewoon gezellig.

De Heggeraad,

1 januari ‘Nèj-joar winnen’
Zoals wellicht bekend is, gaan op 1 januari na de Hoogmis
de kinderen in Heijen langs de deuren om ‘Nèj Joar te
winnen, en als het meezit iets lekkers op te halen.
In het Hejs Nejs van december zit een A-4 inlegvel wat u
voor uw raam kunt hangen indien u meedoet. Op deze
manier, op deze manier is het voor de kinderen duidelijk
waar ze ‘Gelukzaolig Nèj Jaor’ kunnen wensen!
Alvast hartelijk bedankt!
Team Promotie Heijen

Mila & jesse

Nieuws van
Die Original Maastaler
Traditiegetrouw houdt muziekkapel Die Original Maastaler
de eerste zondag na 1 januari het Nieuwjaarsconcert.
Dus op 7 januari 2018 zullen er vanaf 12.00 uur weer
veel egerländer- en böhmische liedjes de revue passeren.
De deuren van gemeenschapshuis D'n Toomp gaan om
11.00 uur open en u bent van harte welkom. Samen met
u gaan we er een aantal gezellige uurtjes van maken. De
entree is gratis.
Wij wensen u namens alle leden fijne feestdagen en alle
goeds voor 2018 toe.
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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
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Verenigings- en ander nieuws

EMM slagwerkgroep
Op de valreep!
Net voor het ter perse gaan van deze editie van het Hèjs
Nèjs ontvingen wij dit bericht van de slagwerkgroep van
EMM!
Promotie naar hoogste divisie en eerste prijs mét onderscheiding!

Verder willen zij Multi-Mate Gennep danken voor het
beschikbaar stellen van de vrachtwagen, zodat al het
instrumentarium veilig naar Heesch gebracht kon worden.
Ook dank aan Paulo Flintrop voor het rijden van de
vrachtwagen.

Op zaterdag 9 december namen de A- en B slagwerkgroep
van EMM deel aan het podiumconcours in Heesch. Heel
bijzonder, aangezien de B-slagwerkgroep onder leiding van
dirigent Guido Pouwels voor de eerste keer meedeed en
zeker niet zonder succes. Ze behaalden 92,33 punten, wat
een eerste prijs mét onderscheiding betekende.
De A-slagwerkgroep onder leiding van Casper Traa keert na
een aantal jaren weer terug op het hoogste niveau. Een zeer
goed vertolkt en gevarieerd programma overtuigde de jury
dat zij hier ook thuishoren. Zij kregen voor hun uitvoering 89
punten. Naar aanleiding van bovengenoemde prestaties zijn
beide groepen uitgenodigd voor het NK Podiumorkesten in
Assen op zaterdag 3 februari 2018.
Wegens plaatsgebrek in deze editie en de toch unieke
prestatie van beide orkesten zullen wij hen binnenkort
uitgebreider interviewen.

23 december kerstconcert in de kerk
Kom ook naar het kerstconcert door het Gregoriaans
koor, Nèj Hèjs, het Gezinskoor en Fanfare Eendracht
Maakt Macht met de jeugdblazers. Op 23 december
vanaf 19.00 uur kunt u in de kerk luisteren naar mooie
liedjes en gedichten. Gezellig even napraten kan bij een
kop koffie, thee of chocolademelk met iets lekkers. De
entree is gratis, een bijdrage is welkom. Tot ziens op
de 23ste

Oliebollenactie Jeugd V.V. Heijen
31 december
Genieten van heerlijke oliebollen tijdens de jaarwisseling?
De Jeugd van V.V. Heijen komt bij u langs op oudjaarsdag.

Vanaf 9.30 uur ook te koop bij Heijs Hepke.
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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.
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.

www.forfarmers.nl

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
maart
t/m
er
Oktob
11.30 - 22.30 uur
Di. t/m vr.
11.30 - 21.00 uur
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

Hoofdstraat 36, Heijen Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl
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Welkom in Heijen!
Hoera en nog eens hoera, hoera voor de Heesweg…
Spit,
Wat een feesten dit jaar in deze straat Het kon niet op. De geboorte van Storm
s
eerder dit jaar. Een diamanten paar (Nelly en Thij Kusters). En maar liefst twéé geboorte

s.
in november! Eerst werd Liz geboren, dochter van Boy Hubbers en Melanie Jennisken
n.
En daarna kwam Line ter wereld. Line is de dochter van Moniek en Wim van Laarhove
Line boft want zij heeft al een broer (Owen) en een zus die Romy heet.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Beste mensen van Heijen,
Zoals jullie wel weten, verzamel ik gebruikte postzegels voor KIKA, de Stichting
Kinderen Kankervrij. Omdat het bijna Kerstmis is vallen er waarschijnlijk weer
veel kaarten in de brievenbus. Zouden jullie de kaarten en enveloppen willen
bewaren voor mij en dus voor KIKA? Ik knip de postzegels zelf wel van
de envelop en week ze los. Graag bij mij in de bus stoppen: Doelen 10

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

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

in Gennep of in Heijen bij Thea Arnoldussen, Sleedoornstraat 4A of Carla
Lamers, Kranenveld 33.
Bij voorbaat dank!
Hub Vinck
Prettige feestdagen
en een gezond 2018!

Beleggen lijkt
me wel wat.
Maar hoe begin
ik ermee?

Hoeveel
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?
Ik wil mijn
eigen bedrijf
starten maar
waar begin ik?

Hoe stel
ik een
financieel
plan op?

Is het slim mijn
hypotheek nu
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met
internetbankieren?

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar

Ik ga niet naar Ajax, maar als ze
bellen ga ik er toch heen….
Zit je op een verloren moment wat te vegen door je vrienden op Facebook, kom je
ineens een opmerkelijk bericht tegen. In het kort kwam het hierop neer: De Heijense Rai Jansen (16) is tijdens de Algemene Ledenvergadering van JVC Cuijk uitgeroepen tot de “meest talentvolle speler van het jaar”.

Je snapt het al, dan gaan bij ons alle alarmbellen rinkelen.
Een beetje rondvraag leverde op dat Rai inderdaad een zeer
talentvolle voetballer is die zijn “carrière” begon bij VV Heijen.
Contact met Rai was gemakkelijk te leggen en dus gingen
wij een avondje buurten bij Rai die aan de Hermelijnstraat
woont.

Rai Jansen
Rai werd op 28 januari 2001 geboren in het ziekenhuis van
Boxmeer. Maar hij woont natuurlijk in Heijen. Zijn vader is
Erwin Jansen en zijn moeder Christien Lauf. Hij heeft een
zus, de 11-jarige Iza die in groep 8 van de Heggerank zit. Al
op 6-jarige leeftijd werd Rai lid van VV Heijen en doorliep
alle leeftijdscategorieën. Van mini F’jes, F3, F2 en F1. Hij was
veldspeler en keepte af en toe.

Jako Voetbalweek bij Vitesse
Wat is de Jako voetbalweek? Dat blijkt een jaarlijks terugkerende
voetbalweek te zijn die bij diverse voetbalverenigingen
gehouden worden tijdens de zomervakantie.
Tijdens de Jako voetbalweek in 2010 bij Vitesse (Rai was 9)
werd Rai gescout door NEC en vanaf toen ging het snel. Hij
ging vier maal per week trainen bij NEC. Hiervoor werd
hij met de taxi thuis opgehaald en weer teruggebracht.
Omdat de trainingen en reistijden toch wel erg veel tijd in
beslag namen deed Rai groep 8 in Nijmegen. Bij VV Heijen
leerde hij keepen. Dat zette zich door bij NEC. Doorliep
de leeftijdscategorieën E en D en toen was het ineens klaar
bij NEC. Men wilde niet verder met Rai. Hij was volgens de

deskundigen te verlegen in het veld. “Een jongen met een
gouden hart op en buiten het veld.” Maar aan een gouden
hart heb je in het veld niet veel.

“Een jongen met een gouden hart
op en buiten het veld.”
Toernooi in Oostenrijk
Toch bewaart Rai mooie herinneringen aan zijn tijd bij NEC.
Zo ging hij met de spelersgroep voor een toernooi naar
het Oostenrijkse Wattens. De ouders mochten mee, maar
konden alleen hun zoon van een afstand volgen. De spelers
verbleven in een aparte accommodatie. Maar ze speelden
wel tegen grote clubs al Red Bull Salzburg, Atalanta Bergamo
en de Franse club St. Etienne. Dan doe je toch de nodige
(levens)ervaring op! De ouders mochten overigens wel naar
de wedstrijden komen kijken.

Teleurstelling
De mededeling van NEC was voor Rai een hele grote
teleurstelling. Niemand had verwacht dat het zo zou lopen.
12 jaar en wat nu. Rai: “Ik twijfelde. Dacht, ga ik nu voor de
lol verder voetballen bij VV Heijen of ga ik naar JVC?” Een
voormalige trainer had hem namelijk gebeld en gevraagd of
hij niet bij JVC wilde komen voetballen. Het werd het laatste.
Hier voelde Rai wel waardering voor zijn keeperskwaliteiten
en hij maakte snel vorderingen. “Het voelt bij JVC als een
warm bad” aldus Rai. “De onderlinge verstandhoudingen zijn
> vervolg blz 12
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Interview

veel beter. De club is hechter en ik voel de waardering. Bij
NEC was het toch allemaal wat afstandelijker. Bij NEC en nu
ook bij JVC kom ik ook in contact met andere culturen en
dat vind ik heel interessant. ”

JVC Cuijk
Rai is nu de vaste keeper van het A1 elftal, al zou hij qua
leeftijd nog bij het B1 elftal horen. Er wordt drie maal
per week getraind en er zijn veel oefenwedstrijden en
toernooitjes. Afgelopen week heeft Rai zelfs nog tegen Jong
NEC gespeeld. En vergeet niet het voetbaltoernooi van
St. Agatha! Daar speelde hij tegen de jeugd van Glasgow
Rangers, Willem II en Alemannia Aachen. Das toch moj.
Rai valt in positieve zin op bij JVC. Hij heeft zelfs al een keer
gekeept bij het eerste elftal. Omdat de reservekeeper van
JVC een aantal weken niet fit was mocht hij gedurende die
tijd ook op de spelersbank bij JVC Cuijk 1 plaatsnemen. En
meedoen met het eerste brengt weer andere voordeeltjes
met zich mee. Zo verschafte de kledingzaak AP-art uit Cuijk
Rai de complete spelersoutfit, lees een mooi pak, van het
eerste elftal van JVC. Dit bestaat uit een fraai hemd, een
spencer, een colbert en een broek. Ja, dat maakte van Rai
ineens een echte heer! Al zit onder die verpakking natuurlijk
nog steeds de leuke, ietwat verlegen, jongen uit Heijen. Maar
dat is logisch, zou Cruijff zeggen.
Van zijn vroegere maten van VV Heijen krijgt hij veel steun.
Geregeld komen ze naar Cuijk om naar zijn wedstrijden te
kijken.

Rai met keeper van JVC 1 Yorrit Kanters.

Want Rai was uitverkoren tot de meest talentvolle speler
van JVC. Een hele eer! “Het was een mooie avond” wil Rai
er nog wel over kwijt. Verder was hij te beduusd om er
commentaar op te hebben.

Wat doe je nog meer, behalve voetballen Rai?
En Rai vertelt: “Ik moet natuurlijk naar school. Dit jaar doe
ik eindexamen. Daarna ga ik waarschijnlijk naar de HAN in
Nijmegen voor de studie Sportkunde. Verder heb ik een
bijbaantje in de horeca, bij Café Zalen Jan en help ik mijn
vader bij ESP in de praktijk.” Andere sporten doet hij niet
(meer). Vroeger werd er nog wel eens getennist.

Iza
De meest talentvolle speler van JVC
Vader Erwin werd gebeld of hij met Rai naar de Algemene
Ledenvergadering op maandag 30 oktober wilde komen.

Ons interview wordt met enige belangstelling vanaf de
zitbank gevolgd door de 11-jarige zus Iza. We halen haar er
maar eens bij. Ze is trots op haar grote broer, al maakt ze
natuurlijk ook wel eens ruzie met hem. Ze ging ook altijd
naar de wedstrijden van Rai bij NEC. Iza kan nu al heel goed
volleyballen en speelt bij bij Flamingo's in Gennep. Ze komt
volgend jaar van de basisschool en gaat dan naar de brugklas
in Gennep. Haar droom is om in de voetsporen van haar
vader te treden en fysiotherapeut te worden.

De Droom
Nu we het toch over dromen hebben! We vragen Rai wat
zijn toekomstdroom is. We moeten lang persen voordat
we eruit krijgen dat hij het liefst profvoetballer zou willen
worden. We ontlokken hem de uitspraak: “Ik ga niet naar
Ajax, maar als ze bellen ga ik er toch heen!” Maar PSV is Rai’s
clubje.
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Hèjs Nèjs
December 2017

Tenslotte
We zijn bevoorrecht in Heijen met zo veel talent.
Vorige keer heb je al kunnen lezen over Terry Janssen, de
talentvolle golfer. Nu dus weer Rai en we hebben er nog
een. De 11-jarige Tsoezeno Mulder uit de Esdoornstraat is
Nederlands Kampioen Motorcross. Daarover lees je in een
van de volgende edities. En de Slagwerkgroep van EMM! Die
behaalt ook al zo veel successen.
Deze prestaties zouden nooit tot stand kunnen komen als de
ouders , verzorgers en trainers er niet volledig achter zouden
staan. Er moeten heel wat kilometers worden afgelegd om
de kinderen naar de diverse trainingen en wedstrijden te
begeleiden. Alle hulde voor deze enthousiaste mensen!
--Na afloop van het interview laat Rai ons netjes uit en we
geven hem een hand. Als we buiten staan zeggen we lachend
tegen elkaar: “Zouden we nu een aanstaande beroemde
voetballer de hand hebben geschud? Gaf toch even een
apart gevoel van binnen. Doe je best Rai!

Aangekleed gaat uit kun je wel zeggen....

Een spectaculaire reddingsactie van Rai

Als jong VV Heijen voetballertje met de inmiddels overleden
opa Jo Jansen.

Hejje Natuurlijk Mojjer
Sneeuwbes – Knalerwten

Dit wordt het laatste natuurverhaaltje van het jaar 2017. Iedere keer
is het toch weer een zoektocht om een geschikt onderwerp, dat ook nog
een beetje bij de tijd van het jaar past, te vinden. Maar als je veel in
de natuur komt, zoals wij, lukt dat gelukkig iedere keer nog en ook wij
leren er steeds weer wat bij.

Vooruitlopend op een, misschien wel witte winter, hebben
we deze keer gekozen voor de Sneeuwbes, die wij in onze
jeugd ook wel “Knalerwten” noemden.

Het zijn struiken die goed met bomen kunnen concurreren
en daardoor geschikt zijn als onderbeplanting.

Plantkenmerken
Voorkomen
In de herfst, wanneer de meeste bomen en struiken hun
bladeren kwijt zijn, valt de sneeuwbes met zijn trossen
witte, parelvormige bessen op. Donkere plekken in tuin of
plantsoenen lichten daardoor op en dat blijft een groot deel
van de winter zo.
De Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) is inheems in NoordAmerika. Zij groeit daar in zowel droge als ook vochtige
berg- en bosgebieden. Als sierplant werd hij 1817 in Engeland
ingevoerd en komt intussen in heel Europa ook in het wild
voor, maar wordt vooral in plantsoenen aangeplant. De plant
komt in heel Nederland voor. Ze stelt niet veel eisen aan de
bodem en kan heel goed tegen luchtverontreiniging. Ook
in natuurlijke bossen zie je de soort steeds meer oprukken.

14

Hèjs Nèjs
December 2017

De Sneeuwbes heeft kleine, ronde tot ovale blaadjes die
ook wel eens gelobd zijn. De nauwelijks opvallende roze
bloemen met hun zeer korte stelen bloeien vanaf juni en
staan in onderbroken aren. De vergroeide kroonbladen zijn
van binnen sterk behaard, waardoor de helmknoppen, die
boven de haren uitsteken, en het stempel, onder de haren,
van elkaar gescheiden zijn. Ze produceren nectar en worden
door diverse insecten als hommels, zweefvliegen en wespen
bezocht. In de nazomer ontwikkelt zich de witte parelvormige
vrucht die met een zacht en luchtig weefsel gevuld is. Zij
blijven tot diep in de winter aan de plant. Wanneer zij
tenslotte afvallen, komt een zaadje vrij waaruit bijna nooit
een nieuwe plant ontkiemt. Sneeuwbes vermeerdert zich
hoofdzakelijk door worteluitlopers. De bessen en de wortel

Hejje Natuurlijk Mojjer

bevatten de stof saponine en is giftig. Als je meer dan twee
bessen eet kun je er ernstige buikpijn en diarree van krijgen.

Naamgeving
De Latijnse naam symphoricarpos is samengesteld uit het
Griekse woord symphorein (dicht bijeenstaand) en karpos
(vrucht) en heeft te maken met de in trossen staande bessen.
De naamgeving van de sneeuwbes is divers maar wordt
meestal geassocieerd aan de witte, parelvormige bessen,
maar ook aan het knallende geluid dat ze geven als je de bes
met een flinke klap op de grond gooit.
Hieronder enkele voorbeelden.
Snowberry, Coralberry (Engels)
Symphorine à grappes, arbre aux perles (Frans)
Schneebeere, Knackbeere, Knallerbse (Duits)
Klapbes (België)
Knalerwten (Nederlands)

Soorten en onderhoud
Sneeuwbes kan solitair staan, maar ook als groep of als
dichte heg geplant worden, ook in halfschaduw. De variëteit
S. Hankock is een bodembedekker. De bekendste is S. albus,
met eirond blad en zuiverwitte bessen. S. x chenaultii heeft
diep purperroze bessen. Voor haag- of randbeplanting is S.x

doorenbosii Erect geschikt. Zoals de naam al zegt groeit hij
rechtop. S.x doorenbosii Magic Berry heeft vrij groot blad en
lilaroze bessen. S. arbiculatus, met felrode twijgen, wordt ook
wel radijsboompje genoemd en ontwikkelt een overvloed
van kleine witte bessen. Sneeuwbes hoeft maar eens in de 3
jaar gesnoeid te worden. Dan kunnen tijdens de winter, als het
niet vriest, alle takken tot 10 cm boven de grond afgesnoeid
worden. De struik zal in het voorjaar weer krachtig uitlopen.

Knallers
In onze jeugd plukten wij de witte bessen en gooiden ze
hard op de grond of we trapten erop. Dan hoorde je een
zachte klap. Dat verklaart de naam knalerwt of klapbes. De
sponzige substantie van de bes is met lucht gevuld. Door
samenpersen wordt een (lichte) knal veroorzaakt.
Misschien een goed alternatief voor de “KNALLERS” van
oud- en nieuw. Het is in ieder geval veilig, maar wil je toch
echte knallers gebruiken: Draag een vuurwerkbril en wees
voorzichtig.
En ruim de resten op zodat Hejje Moj kan blieve.
Mooie winterse dagen toegewenst.
Fijne kerstdagen en een goeje roetsj naar 2018.

Martha en Paul
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ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
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!
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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

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

Interview

de buitenspeelkeuken

Altijd feest bij gastouder Carientje!
Heijense kindjes zijn bevoorrecht. Wat een mooie start in het leven kunnen
ze hier maken. Veiligheid, veel natuur, een warme basisschool en peuterspeelzaal, leuke sport- en muziekverenigingen, een goede sociale structuur. Wat
wil een kind nog meer. Sommige kinderen waarvan beide ouders werken hebben ook een goede opvang nodig, voor of na de schooltijd en als ze nog niet
naar school kunnen, de hele dag. En dan is daar Carina (& Co).

Bijzondere beroepen
Voor onze rubriek Bijzondere Beroepen waren we een avondje
te gast bij de sympathieke en enthousiaste Carina de Rijck, die
met haar man Ridwan en haar zoon Milan en dochter Yrsa aan
de Heesweg woont. Carina is gastouder voor wel vijftien kinderen
gedurende drie en een halve dag per week. Maar eerst iets over
Carina zelf.

Carina
Carina werd 44 jaar geleden in Heijen geboren en is de dochter van
Annie en Leo de Rijck, die nog steeds aan de Beukenlaan wonen.
Sinds drie jaar woont zij weer in Heijen, na omzwervingen langs
Ridderkerk en Gennep. Ze leerde de Molukse Ridwan Patty kennen
tijdens het uitgaan bij de Morgenzon in Zeeland. Nota bene een
jongen uit Ridderkerk! Maar dat vond Carina helemaal niet erg.
Na het volgen van de opleiding LKC (Leidster Kinder Centra) in
Nijmegen begon ze al vroeg enthousiast aan samenwonen met
hem in Ridderkerk.

In Ridderkerk werd 18 jaar geleden Milan geboren. Maar na
vier jaar Ridderkerk dacht Carina: “Ik wil weer naor huus!” En zo
geschiedde. Ridwan vond een leuke baan bij Mola in Beugen waar
hij deeg bereidt voor appelflappen, saucijzenbroodjes enzovoort.
De zogenaamde afbakbroodjes. En het stel verhuisde naar de
Noordwal in Gennep. Daar werd dochter Yrsa geboren. Carina
werkte bij de Gennepse peuterspeelzaal.
Toch begon het ook hier weer te kriebelen. Carina en Ridwan
wilden wat meer ruimte en verhuisden op een goed moment naar
Heijen, al had Carina dat nooit verwacht! Maar ja, het bloed kruipt
waar het niet gaan kwam en zo is Carina na ongeveer twintig jaar
weer thuis.

Het gastouderschap
Toen Yrsa naar de middelbare school ging werd het best stil in huis
en de baan bij de Gennepse peuterspeelzaal na bijna 15 jaar was
ook niet meer helemaal naar haar zin. Dus wat nu. Carina meldde
zich aan bij een goed bekend staand gastouderbureau en bood
> vervolg blz 19
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Wat zijn uw aandachtspunten voor Heijen?
Als lokale liberale partij gaan wij langs de deuren en luisteren we zo naar de
wensen en suggesties van onze inwoners. Verbeteren van de leefbaarheid is
voor veel Heijenaren essentieel. Vandaar dat wij ons zowel in het verleden,
evenals in de toekomst graag inzetten voor ons dorp!

Inzetten voor meer leefbaarheid in Heijen en dus
o.a. voorkomen van grootschalige huisvesting
arbeidsmigranten en/of opvang asielzoekers

Inzetten voor behoud van een
evenemententerrein aan de Hoofdstraat

Heeft u meer suggesties?
Laat het ons weten via fractie@vvdgennep.nl

Fijne kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar
Ook in 2018 zetten
wij ons weer
volop voor u in

GENNEP

Heisa

zich aan als gastouder bij haar aan huis voor kinderen van
0 tot 12 jaar. Gastouder ben je niet zo maar, daar gaat een
uitgebreide screening aan vooraf.
Carina: “Er komt heel wat bij kijken. Men komt beoordelen
of je huis en tuin geschikt zijn. Verder moet je over de nodige
diploma's beschikken, zoals een EHBO-diploma en een
afgeronde opleiding in de kinderopvang. Die diploma’s had ik
natuurlijk al. Ik ben nu ZZP’er, maar voor de teruggaaf van de
KOT (Kinderopvangtoeslag) voor ouders moet ik aangesloten
zijn bij een gastouderbureau. Dit bureau controleert de RIE
(Risico Inventarisatie), zorgt voor de betalingen en geeft ouders
tevens advies voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
Ik heb er veel tijd voor uitgetrokken om alles uit te zoeken. Ik
wilde graag alles goed op een rijtje hebben voordat ik begon.

Wat houden je werkzaamheden precies in, Carina?
Carina: “Ik vang verdeeld over drie en een halve dag op dit
moment vijftien kinderen op, maximaal 5 à 6 kinderen tegelijk
op een dag. Ik zit bijna helemaal vol. Graag wil ik ook een
goede band opbouwen met de kinderen en daarom heb
ik gekozen voor opvang op vaste dagen en geen flexibele
opvang. Een gedeelte van het huis en ook de tuin is ingericht
voor de opvang. In het weekend berg ik alle kinderspullen op. Ik
kook ook voor de kinderen die minimaal tot 17.00 uur blijven.
Favoriet is spitskoolstamppot met een gehaktbal en “met dat
ene lekkere sausje”. Zo noemt een van mijn oppaskinderen
de jus. We eten altijd vroeg, dan kunnen we lekker lang tafelen!
Ik ben er ook voor de voor- en naschoolse opvang. Ik breng
kinderen naar school en/of ik haal ze op. Op donderdag heb
ik hulp van “ons mam”. De kinderen noemen haar oma Annie
en ons pap is opa Leo. Al kunnen niet alle kinderen die naam
goed uitspreken en noemen hem opa Jejo. Ze zijn net zo gek

met de kinderen als ik! Vooral als mam pannenkoeken komt
bakken is het feest!

Al kunnen niet alle kinderen die
naam goed uitspreken en noemen
hem opa Jejo.
Het is altijd een dolle boel bij ons. We doen elke keer leuke
dingen. De kinderen hebben in de tuin een kruidentuintje.
Toen de kruiden geplukt konden worden hebben we samen
kruidenboter gemaakt. En de appels van de appelboom, daar
bakken en koken we van alles mee. Eigengemaakte appelmoes,
niks is lekkerder! We knutselen en frutselen, heel creatief.
Iedere dag zijn we ook buiten te vinden. Bij slecht weer gaan
de regenpakjes en laarsjes aan. Buiten heb ik een trampoline
en schommels. Oud brood over? Daar maken we vogelvoer
van. Maar ook voorlezen, versjes opzeggen en liedjes zingen
behoren tot het programma.

Kinderen verzinnen van alles. Zo
spelen ze “kinderopvang” in de
kinderopvang.
Een van de kindjes vroeg me laatst: “Stuur je wel een app’je
als de vogeltjes komen eten?” Kinderen verzinnen van alles. Zo
spelen ze “kinderopvang” in de kinderopvang. Serieus spelen
ze een “intake” na. “Hoe vaak moet je kindje de fles krijgen?”
En dat wordt dan “genoteerd” op een heus formulier.”
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Wij wensen alle lezers en alle
mensen in Heijen

Hele fijne
feestdagen en een
BRILjant 2018!!!

www.facebook.com/Rovermedia-group

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
Heisa

Soms worden er uitstapjes gemaakt naar de buitenspeeltuin
bij het Eendenmeer, het bos of naar de binnenspeeltuin.
We gaan binnenkort naar een kippenboer die vrije uitloop
kippen houdt (thuis bij één van de opvangkinderen) en we
willen graag nog naar de molen en een bakkerij.”

Kun je ons nog wat anekdotes vertellen?
En Carina lepelt er zo een groot aantal op. Kindje (4), serieus:
“Carientje, ik móet even met je praten. Pap heeft kaas op mijn
brood gedaan en ik vind kaas ECHT niet lekker!” En als vader
zijn kroost komt ophalen en vraagt of ze meegaan, zeggen
twee zusjes dat ze nog even blijven logeren! Meisje(4)”ik
vind krabben (harken) in de tuin zó leuk!”
Bij de school vraagt Carina aan één van de kindjes: “Ik zou
toch zooooo graag eikeltjes en kastanjes willen!” ’s Middags
kwam ze aanzetten met haar broodtrommeltje en drinkflesje
helemaal volgepropt met eikeltjes die ze rondom de school
gevonden had. Daar wordt dan weer mee geknutseld,
winkeltje gespeeld of “gekookt” in de buitenkeuken.
Van Carina moeten de kinderen ook altijd als ze bij haar
uit school komen éérst de handjes wassen want daar zitten
bacteriën aan. Kindje heeft daar geen zin in, want: “Ik heb
geen bacterings!”
Samen eten koken. Meisjes zitten aan tafel keurig de boontjes
door te snijden, maar daar hebben jongetjes niet zo veel mee.
Zo snel ze kunnen laten ze dat taakje voor wat het is. En: “ik

vind sla heel lekker, maar ik houd niet van de blaadjes.” “Ik
kan vannacht héél goed slapen, want Carina heeft zó lekker
gekookt!” Lief toch!

“Ik kan vannacht héél goed
slapen, want Carina heeft zó
lekker gekookt!” Lief toch!
Op dit moment zijn de Sinterklaas- en kerstcadeaufolders
immens populair. Daar wordt voor honderden euro’s in
aangekruist. Carina: “Je kunt ze met niks uren bezig houden!”

“Carientje & Co”
Zo noemden we in het begin Carina’s gastouderschap.
Want helemaal alleen doet ze het niet. Zoals gemeld komt
oma Annie op donderdag altijd even de helpende hand
toesteken. Ridwan, Milan en Yrsa zijn helemaal gewend aan
het hele circus in hun huiskamer en tuin en als het kan
doen ze graag met de kindjes mee. Ook heeft Carina op
maandag en dinsdag een stagiaire van het ROC, opleiding
dienstverlening. Dit 17-jarige meisje is naar ons idee met de
neus in de boter gevallen. Want het is zonder meer super
gezellig bij Gastouderopvang Carientje & Co!
Een bijzonder beroep, maar op Carina’s lijf geschreven.
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Hoe is het toch met….
Tim Versteegen?
Dit wordt geen standaard verhaal, beste mensen. Maar een monoloog van een bijzondere
man die wij mochten ontmoeten, ex-Heijenaar Tim Versteegen.
Voor de decembereditie van het Hèjs Nèjs proberen wij altijd een onderwerp te vinden
dat bij de tijd van het jaar past. En aangezien Tim begin dit jaar pastor is geworden in
Duisburg (D) leek hij ons bij uitstek geschikt hier invulling aan te geven.

Op een zonnige herfstdag reden wij naar Duisburg waar Tim
en zijn vrouw Jenny wonen en werken. Van tevoren hadden
wij al gezellig e-mailcontact met Tim. Kaffee mit Kuchen
werden ons beloofd en die Kuchen had hij, een hele schaal
vol. Omdat Tim een gemakkelijk prater bleek te zijn, konden
wij moeiteloos zijn betoog noteren. Zeer onder de indruk
verlieten wij ruim twee uur later zijn kerkgebouw. Wat een
bevlogen man. In Heijen soms een buitenbeentje, maar een
man die in de Protestantse Kerk zijn draai meer dan gevonden
heeft.

Tim vertelt:
“Ik ben geboren op 10 februari 1983 in het Maasziekenhuis in
Boxmeer. Mijn vader is Theo Versteegen en mijn moeder Nelly
Versteegen-Horsten. Ik heb een broer Stijn die nu 32 jaar is,
in Rosmalen woont en manager is bij Info Support. Mijn zus
Tessa is 26 en als verpleegkundige werkzaam op de afdeling
neonatologie van RadboudUMC. Zij woont in Beuningen. Mijn
jongste zus Fenna is kunstenares. Zij is afgestudeerd aan het St.
Jozef in Breda en woont daar nog steeds. Mijn moeder Nelly
kennen jullie van de Zonnepitjes.
Jullie vragen naar mijn mooie jeugdherinneringen. Nou, net
als ieder kind speelde ik veel buiten. Oorlogje spelen op de
Zandberg, water drinken uit de tuinslang en stoeprandje
spelen. Af en toe viel je dan wel eens je knieën kapot. Kai
Liebrand en ik deelden onze liefde voor muziek. Met hem zat
ik later ook op het Merlet College. Bij Richard Deenen had
ik wel eens logeerpartijtjes (nog bedankt moeder Annemarie
voor het vele lekkere eten!). Rob Janssen, zoon van Ineke en
Wiel Janssen is nog steeds in mijn leven nu: hij was getuige bij
ons huwelijk.
Ik had baantjes bij onder andere bakker Miggiels. Bij Center
Parcs was ik assistent-kok en bij Frits en Grada Martens
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werkte ik in de slagerij. Schrijf maar op dat Frits een goede
leermeester was. Heb ik veel van geleerd. En ik was misdienaar
samen met je dochter Maartje, Henk! (Henk Kerkhoff – red.)
Op school was ik een buitenbeentje. Ik schreef gedichtjes, was
bezig met taal. Dat werd niet door iedereen begrepen. Tijdens
mijn puberteit was ik steeds op zoek naar mijzelf en de zin
van het leven.
In HAVO 4 leerde ik mijn achterneef Harm Versteegen
kennen die met zijn familie in Gennep woonde. Harm nodigde
mij uit bij hem thuis te komen, maar zo waarschuwde hij mij:
Wij zijn Christenen en dus bidden wij voor het eten. Er ging
hier een wereld voor mij open. Hoe zij het geloof beleefden
was heel erg nieuw voor mij. Zij spraken over het geloof op
een manier die zo’n zekerheid uitsprak. Een liefde voor het
geloof dat ik niet kende tot dan. Voor mij rees de vraag op: “Is
dit nu allemaal lariekoek of is er écht iets…” De overgave aan
het geloof in dat gezin maakte mij erg nieuwsgierig want het
riep zo veel vragen op. In de Bijbel las ik Johannes 3 vers 16
waarvan ik zeer onder de indruk was. Hierin staat:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.”
Ik dacht als dat waar is en als dit allemaal klopt is het echt
geweldig, geeft zo veel steun! Dat gebeurde op mijn 17e, nu
ben ik 34 dus ik heb nu al 17 jaar zo veel steun gehad. Het
heeft mij enorm veranderd. Het kind dat ik in Heijen was heeft
plaatsgemaakt voor een compleet nieuw mens. Het kind dat
altijd op zoek was naar waar hij hoorde had zijn thuis gevonden.
De liefde van God die er voor iedereen is, is er ook voor mij.
Maar als zestienjarige jongen had ik een heleboel vragen. Hoe
zit het met ziekte, hoe zit het met de dood, hoe zit het met
homoseksualiteit, hoe zit het met…. Zoveel vragen! Ik raakte
uiteindelijk op een dood spoor, want ik moest eerst weten of

Interview

God wel werkelijk bestond… of was het allemaal een fabeltje?
Toen woonde ik in Ede een zogenaamde Opwekkingsdienst bij.
Het onderwerp van de preek was de Samaritaanse vrouw bij
de put. Jezus veroordeelde haar niet maar nam haar juist aan.
De predikant zei: “Als je kennis wilt maken met God, kom naar
voren. En ik, held op sokken, ging naar voren. Daar stonden een
man en een vrouw. Ze vroegen mijn naam. Zij gingen voor mij
bidden of ik de Heilige Geest mocht ontmoeten.Toen gebeurde
het ongelooflijke. Mijn handen en voeten begonnen te tintelen.
Een soort van koude stroom ging door mij heen. Het bleef maar
doorgaan en het was helemaal niet onprettig! Ik was helemaal
perplex. Wat is dit! Oké, dacht ik, God bestaat. Het duurde nog
tot 17 februari 2000 voordat ik de moed had gevat de stap te
zetten om mijn oude leven aan Jezus te geven en een nieuw
leven met Hem in te gaan. Hoe dit moet, vragen jullie.
Dit gebeurt tijdens een overgavegebed. Je belijdt dan dat Jezus
Heer van je leven is, je accepteert dat Jezus voor al je fouten
is gestorven en je begint een nieuw leven met Hem. Ik voelde
alsof ik over een drempel werd getild. Alsof donker licht werd en
een stem binnen in mij zei: “Waar was je nou? Was bleef je nou?”
Alsof iemand al lang op mij gewacht had. Dit was thuiskomen.
Zo heb ik het ervaren.
Ik veranderde in wat ik nu ben, dankzij de realisatie dat ondanks
dat mijn verleden heel anders was er Eén Iemand is die mij
accepteert zoals ik nu ben en zoals ik toen was. Een hele
openbaring!
Dit alles gebeurde voor mijn eindexamen van de HAVO. Ik heb
na de HAVO diverse opleidingen gedaan. Ik heb een Bachelor
in Amerikanistiek en ik heb Engelse les gegeven aan scholen
op diverse locaties. Ook heb ik les gegeven aan kinderen met
gedragsproblemen. Dat laatste vond ik eigenlijk het leukste. Hart
voor de mensen, dat had ik. Door privé omstandigheden liep ik
vast in mijn werk en relatie. Een burn-out volgde die anderhalf
jaar duurde. Geen fijne tijd. Maar in die periode heb ik heel
veel geleerd over mijzelf en ook over andere mensen, over het

aangeven van grenzen voor mijzelf en aan anderen. Dit helpt mij
in mijn huidige leven heel goed om bepaald gedrag bij andere
mensen te herkennen. Iemand moet soms afgeremd of juist
gestimuleerd worden. Daar heb ik wel een neus voor gekregen
in die tijd, denk ik.
Tot mijn 30e heb ik best lang de tijd genomen om dingen uit het
verleden te verwerken en af te wikkelen. Een compleet nieuwe
tijd brak aan toen ik naar Duitsland verhuisde.
Mijn Duitse vrouw Jenny heb ik leren kennen op een Christelijke
datingsite op Internet. Zij woonde op 127 km afstand maar
het weerhield mij niet een intense correspondentie met deze
mooie aantrekkelijke vrouw op te zetten. Na drie maanden
ontmoetten wij elkaar en sindsdien zijn we altijd met elkaar in
gesprek gebleven. Ze leerde mij wat het betekent om zorgzaam
en vasthoudend te zijn en uiteindelijk zijn wij op 24 april 2015
getrouwd.
In het laatste jaar van mijn studie Amerikanistiek ben ik
begonnen aan de studie HBO Theologie/Godsdienst Pastoraal
Werk. Christelijke studentenverenigingen, Amerikanistiek, alles is
leuk maar ik zocht toch een bredere verdieping. Ik wilde meer
weten over de context! Waarom doen mensen de dingen die
ze doen. Dat is zo interessant! Daarom deze opleiding, die ik
volgend jaar hoop af te ronden.
Jenny woonde in Mülheim, maar we wonen nu in Duisburg.
De banen in kerkelijke sferen liggen vooral in Nederland niet
voor het oprapen. Ik denk nu toch mijn levensdoel te hebben
gevonden. Ik ben voorganger bij de Evangelische Freikirchliche
Gemeinde. Behalve een kerk hebben we hier ook een vereniging
opgezet waar jongeren tussen 7 en 20 jaar kunnen samenkomen.
Jenny, ik en nog een team met vrijwilligers begeleiden deze
jeugd die uit alle lagen van de wijk komen. Een volkswijk zouden
wij het noemen. Veel buitenlandse gezinnen. Een op de twee
kinderen heeft een sociale achterstand die zich op allerlei
manieren kan uiten. We noemen deze vereniging ‘livingroom’. In
> vervolg blz 25

Hèjs Nèjs
December 2017

23

Hoera! Het is weer
Kinderspaarweek.
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor
uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Kom sp
are
en krijg n
ee
cadeau n
tje*

* Onze Kinderspaarweek loopt van 16-10-2017 tot en met 20-10-2017. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Leef Vrij

Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

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

een soort van bewustwording, die genezend kan werken voor
degene met wie het gesprek gevoerd wordt. Een dankbare taak
die ik met veel inzet uitvoer.”

Tot zover

Duitsland is het heel gewoon kerkelijke en sociale activiteiten
financieel te ondersteunen en wij kunnen dit werk dus doen
door alle giften die wij krijgen van instellingen en particulieren.
We hebben beneden een prachtige keuken en buiten een
nieuw aangelegde plaats voor Street Soccer die we beide
hebben kunnen realiseren door giften. De kinderen kunnen
hier huiswerk maken, wij zorgen voor de huiswerkbegeleiding.
Een team van vrijwilligsters kookt voor de groep en
anderen helpen mee in het organiseren van onder andere
weerbaarheidstrainingen. En zo helpen wij allen de jeugd van
deze Gemeente zich verder te ontwikkelen zodat het beter
met ze gaat, te sturen en te helpen waar we kunnen.
Bijna alle kinderen zitten in een moeilijke periode in hun
leven, hebben diverse problemen en vinden in livingroom een
veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.
Jenny is nu zwanger van ons eerste kindje en gaat binnenkort
met zwangerschapsverlof. Ze heeft eerst de opleiding
Verpleegkunde gedaan en daarna een theologische studie
in Duitsland. In Nederland heeft ze de studie cultureelmaatschappelijk werk gevolgd en ook zij heeft in haar
tienerjaren het geloof gevonden en omarmd. We zijn daarin
samen één! Dat is heel mooi en iets waarvoor ik erg dankbaar
ben.
Jullie vragen wat mijn werkzaamheden voor de Gemeente
zijn. Allereerst: ik preek twee maal per maand tijdens de
Gottesdienst die elke zondagmorgen om half 11 plaatsvindt
in de kerk hier beneden (wij zitten boven in de ruimte van
livingroom – red.). Ik maak muziek in de kerk op de piano,
gitaar of cajon. Ik heb in mijn jeugd keyboardles gehad van Jet
Hendriks (Bedankt nog, Jet!) Ook heb ik gitaar leren spelen.
Ben een beetje autodidact wat dat betreft. Wat ik nu speel
heb ik zelf ontwikkeld. Kan in de muziek mijn emoties kwijt.
De aard van de muziek is een soort Easy Listening voor
Christenen. Daarin zing je vooral over wat God met je leven
doet, over je vreugde in het leven en ook over wat je moeilijk
vindt.
Zielzorg zit ook in mijn takenpakket. Nee, geen biechten! Maar
gesprekken met mensen over het leven. Ik stel hen de vragen
volgens een bepaald idee. In deze gesprekken volgt dan soms

de monoloog van Tim. Normaal zitten wij er vaak met onze kwek
tussen. Maar nu waren we muisstil, slechts af en toe een vraag
of opmerking plaatsend. Wat kan Tim prachtig vertellen! En zo’n
persoonlijk verhaal! Het deed wat met ons. Vroegen ons af of wij
nu zo oppervlakkig leven?
We vragen Tim wat zijn ouders Nelly en Theo nu van zijn keuzes
vinden. Tim is trots op zijn ouders zo horen wij en zij hebben
zich verzoend met zijn keuzes. Vader Theo die vroeger altijd zei:
“Als ik doodga, dan mag ik in de kist, begraven en klaar!” Maar
hij denkt nu genuanceerder! De Versteegens, zo zegt Tim, weten
meestal aardig hoe dat alles in elkaar steekt. “Ze zijn behoorlijk
vasthoudend. Vader werkt hard en houdt vast aan wat hij heeft.
Doe maar gewoon en probeer rustig te blijven, wat er ook op
je afkomt! Ik hoop dat ik aan mijn kinderen een fractie mee kan
geven van zijn vasthoudendheid en rust. Blijf bij jezelf, wil ik hen
leren, niet opgeven. Zo is mijn vader ook! Mijn moeder zet zich
voor 2000% in voor ons gezin. Ze is enorm creatief op veel
gebieden. De Zonnepitjes kunnen geen betere leidster hebben!
Ze heeft het heus niet altijd makkelijk gehad met vier kinderen.
Ik ben dankbaar voor de passie en zorgende liefde waarmee ze
zich voor ons als haar kinderen in heeft gezet. Haar toewijding
hoop ik ook over te brengen op mijn kinderen…..”
Wij kunnen maar één conclusie trekken.
Tim Versteegen, een Heijense jongen die in zijn jonge jeugd niet
altijd begrepen werd, is een mooi mens geworden met het hart
op de juiste plaats en die bovendien helemaal op zijn plaats is.
Tim is dankbaar. Zijn leven is in de handen van God. God heeft
zich naar hem toegebogen. Een mooi beeld.

Tot slot.
Wij hadden als redactie het plan om een kerstoverweging te
schrijven voor deze Kersteditie. Omdat Tim zo mooi kan spreken
hebben wij hem gevraagd ons te helpen hiermee. Elders in deze
uitgave vind je zijn bijdrage.
Wij bedanken Tim voor dit openhartige en zeer persoonlijke
gesprek. Dat hij zijn levenservaringen op deze wijze met ons
wilde delen, daarvoor kunnen wij alleen bewondering hebben.
Wij zijn een ervaring rijker. Hoe mooi is dat!
Wij wensen Tim, zijn lieve Jenny, de baby en ook de mensen uit
zijn omgeving fijne kerstdagen toe en veel goeds in het jaar 2018.
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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

U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen

I

deuren

I

Heijen

serres

I

veranda’s

I

horren

I

zonwering

Hoogveld 1 I Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu

Kerstwens
De gebroeders Grimm hebben vele sprookjes geschreven. Eén van deze
sprookjes is het verhaal van de visser
en zijn vrouw. Dit verhaal laat de lezer zien, dat wanneer wij de mogelij
kheid hebben om ons alles te wensen,
dat het van kwaad tot erger gaat. En zoiets begint in het klein: eerst wilde
de vrouw van de visser een groter
huisje hebben. Maar uiteindelijk wilde ze meer en wenste ze een kasteel.
Zoals jullie je kunnen voorstellen
bleef het ook niet bij een kasteel… Op het einde van dit sprookje, wil
ze worden als God. De vis willigt
deze wens in, door te stellen: “Ga naar huis, het is al gebeurd.” Daar treft
de visser zijn vrouw aan in
het oorspronkelijke hutje: zonder luxe, zonder franje.
Kerst is een bijzondere tijd, waarin tegenwoordig veel luxe en franje te
vinden is. Er zijn heel wat
mensen die Kerst zien als een tijd waarin veel gegeten wordt en je verplich
t bij elkaar op bezoek
moet. Toch was het oorspronkelijke idee erachter heel wat anders. Het
verhaal van een kindje
in de kribbe, is veranderd in grotere huizen en (lucht)kastelen die we
voor onszelf bouwen
(net zoals in het sprookje van de visser en zijn vrouw). Wanneer je echter
teruggaat naar de
oorsprong (de vrouw in haar hutje), dan kom je weer terug bij het kindje
in de kribbe,
waar het allemaal mee begon. Het is een boodschap over uitdagingen overwin
nen, trouw
zijn, weten bij wie je terecht kan en waar je kracht uit kan putten. Het is
ook een verhaal
over je bestemming vinden en hoe je voor jezelf "thuis kan komen".
Hopelijk mag jij tijdens de Kerstdagen thuiskomen en herinner je jezelf
nog eens
aan de oorspronkelijke boodschap die tijdens deze dagen nog in veel kerken
te
horen is.
We wensen je fijne Kerstdagen en alvast een gezond en gelukkig 2018!
De redactie,
Erica - Hans – Henk – Jan – Marita – Marjo – Sjannie – Stella - Suzanne
Redactiefoto: Harm Schoofs, Tekst: Tim Versteegen, waarvoor onze dank.

Heisa

Kerstgedachte:
Kerstmis is een feest van deze nacht
Er was een man en een vrouw en er kwam een kind.
Het was nacht en de omstandigheden waren nogal armoedig, als zo vaak!
Hun tijdelijke onderdak was een schuur.
Maar zij hielden van elkaar en ze waren gezond…
Dat is eigenlijk alles wat er deze nacht te vieren is.
Elk woord dat er nu nog bijkomt, is al teveel.
God treedt onze geschiedenis binnen,
incognito, volstrekt anoniem en doodgewoon.

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

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

vieringen in

Januari 2018

Zaterdag 06 januari
geen dienst
Zondag 07 januari 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 13 januari
geen dienst
Zondag 14 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gregoriaans koor

IJverig hebben de mensen in alle eeuwen er van alles en nog wat bijgehaald:
alle mooie dingen van de zolder en uit hun eigen kinderjaren:
een lucht vol engelen en meerstemmige muziek,
beierende klokken, levende schapen en dode kalkoenen,
goudomrande gelukwensen en groene dennebomen.
Met dit alles werd Kerstmis ondergesneeuwd.
Als je dat allemaal eens eventjes weghaalt:
de zilveren slingers, de ballen, het geheven glas, het rood en het goud,
als je dat alles eens heel eventjes weghaalt,
dan blijft er bijna niets meer over.
Alleen ‘De Kern’.

Vieringenschema 2018
Zoals vorige maand al aangekondigd, vraagt het kerkbestuur alle verenigingen en
personen om hun bijdrage aan de vieringen van februari tot en met augustus 2018
door te geven.
U kunt uw informatie mailen naar Henk Lietmeijer henkentiny@ziggo.nl en Joop van
den Heuij joopheuij@ziggo.nl. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan de missen en
vieringen.

Zaterdag 20 januari
geen dienst
Zondag 21 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met de hofkapel
Zaterdag 27 januari 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zondag 28 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang of
het Gregoriaans koor

Pastoor H. Reijnen en
het kerkbestuur
Wensen alle inwoners
van Heijen en de overige
lezers van het Hèjs Nèjs
een zalige Kerst

Heisa

In memoriam: Tiny Maas-Brinkhof
Tiny werd geboren in Wijhe, een dorp aan de IJssel in de provincie Overijssel. Dat was
op 22 februari 1943. Ze was de oudste uit een gezin met vier kinderen: een broer en
twee zussen. Het gezin verhuisde al vrij spoedig naar Druten waar Tiny druk was met de
administratie van meubelfabriek ‘t Anker. Later ging Tiny werken op scheepvaartkantoor
Neptuun in Nijmegen. Vriendin Wilma, die daar ook werkte, vroeg Tiny om eens mee
te gaan naar het carnaval in Heijen: dat was immers zó gezellig! En zo kwam het dat ze
Heijenaar Cor Maas ontmoette. Dat was in 1969. Cor en Tiny lieten er geen gras over
groeien: het stel trouwde in 1969 in Druten. Ze gingen wonen aan de Hoefstraat in Heijen.
Ze kregen drie dochters: Jolanda, Ingrid en Nicole. De spreuk “Drie dochters en een mama,
de plaag van papa” was regelmatig van toepassing. Inmiddels hadden zowel Tiny als Cor interesse ontwikkeld voor “zaken de
kerk betreffende”. Cor had ook een grote interesse in geschiedenis en schreef samen met anderen een standaardwerk over
de historie van het Gildewezen.Tiny volgde meerdere cursussen betreffende het werk voor de kerk; toch wel een soort rode
draad in haar leven. Maar ook: de hondjes, schilderen, zingen in meerdere koren, zwemmen en natuurlijk ook oppasoma voor
haar drie kleinkinderen. De parochie Heijen is haar veel dank verschuldigd voor de vele werkzaamheden die ze in dienst van
de kerk heeft verricht: kerkhofadministratie, vieringenschema, avondwake- en gebedsdienstengroep, muziek in de kerk en nog
meer. De kreet: “Ik zou het niet weten maar we bellen Tiny wel”, werd veel gehoord. Zware tegenslagen in haar leven waren
het overlijden van haar zus Trudy en natuurlijk het verlies van Cor. Ze bleef toegewijd aan het leven en probeerde haar taken
zo goed mogelijk voort te zetten. Ook voor haar dierbaren bleef ze een steun en toeverlaat.
Aan dit alles is nog niet zo lang geleden een einde gekomen. Er werd een ongeneeslijke ziekte geconstateerd, waaraan Tiny
uiteindelijk op 21 oktober 2017 overleed, na een liefdevolle verzorging in hospice De Cocon.
Een goed mens, bescheiden maar ook soms wat eigenwijs, bekommerd om de medemens.
We nemen afscheid van haar met verdriet in het hart, maar ook met de gedachte dat Tiny een gelovig mens was met
vertrouwen dat gelovige mensen kenmerkt.
Nogmaals dank, het ga je goed. Dat je mag rusten in vrede.

Actie Kerkbalans 2018
‘Geef voor je kerk’ tussen 20 januari en 3 februari 2018.
Mijn kerk: een plek om tot jezelf te komen of anderen te
ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren
en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht
kan, of je nu lid bent of niet. De kerk krijgt geen subsidie.
Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten
kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om
de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn
en blijven voor de mensen om ons heen.

U ontvangt het deelnameformulier weer in de brievenbus.
Op dit formulier met uitleg geeft u aan met welk bedrag
u onze parochie steunt. De contactpersonen halen het
formulier weer op voor 3 februari. Uw bijdrage is nog steeds
nodig om ook in 2018 de kerk ‘onze kerk’ te laten blijven.
Wij danken u hartelijk voor uw steun. Wij waarderen uw
deelname en bijdrage zeer.
Het kerkbestuur

Administratie kerkhof
Zoals u misschien weet, was de administratie van het kerkhof de afgelopen jaren in handen van mevrouw Tiny Maas. Helaas
is Tiny Maas op 21 oktober overleden. Vanaf nu kunt u zich met vragen over het kerkhof richten tot Joop van den Heuij, tel.
(0485) 513632 of Henk Lietmeijer, tel. (0485) 513282.
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In memoriam: Joep Franken
Geboren op 12 maart 1926 in Ottersum, als 2e zoon van Jan Franken en Theodora Geurtz.
Joep groeide op aan de Kamperweg in Heijen en ging in Hommersum naar de basisschool
met zijn broers Frans en Hein. Toen hij 14 was, had hij genoeg van de school, kwam
naar huis met zijn schriften en vertelde zijn vader dat het mooi geweest was. Genoeg
geleerd! Zijn vader had voor Joep een baantje geregeld bij Spronk in Kessel, maar daar
kon hij niet aarden, hij wilde weer naar huis. Hij had heimwee. Toen al had hij het gevoel:
We motte bej-en blieve. Daarna moest hij thuis meewerken op de boerderij. Joep was
buitengewoon dienstplichtig en werd ingedeeld bij de BB. Tijdens de oorlog werd het hele
gezin geëvacueerd naar Groningen, waar hij de hele dag aardappelen moest sorteren.
Ondanks de slechte tijd hadden ze toch veel plezier met elkaar. Na de oorlog kwam het gezin terug naar de boerderij en
moest Joep van zijn vader een veld asperges aanleggen in het bos, maar Joep zei: “Wat ik nie lus, da paot ik ok nie!” In de
jaren daarna trouwde zijn zus Mia met Harrie Reintjes en ze startten samen een loonbedrijf thuis op de boerderij. Hier heeft
Joep vele jaren meegewerkt, maar als iets niet helemaal naar zijn zin ging, ging Joep naar huis. Toen zijn vader stopte met
werken en dus de boerderij ophield te bestaan, bouwden Mia en Harrie een nieuw huis en gingen Joep en zijn vader bij hen
inwonen. Joep heeft ook jaren voor het hele gezin de moestuin bijgehouden samen met zijn zus. Hij deed veel klussen om
het huis en in de tuin.
Zijn grootste hobby was fietsen. Hij fietste elke dag wel 60 km, zelf - dus niet elektrisch, geen versnellingen of andere moderne
kraom.Voor dag en dauw stapte hij op zijn fiets met zijn blauwe jas en alpinopet, unne postelastiek um de bokspiep, iedereen
kende hem hiervan.Voor zijn 80e verjaardag kocht hij een nieuwe fiets bij Fons Coenders, wederom zonder moderne kraom
en hier heeft hij nog veel kilometers op gefietst.
Helaas liet langzamerhand zijn gezondheid hem in de steek en werd het fietsen steeds moeilijker en gevaarlijker, totdat
hij helaas zijn grootste hobby moest opgeven. Hiervan werd hij soms moedeloos en onzeker. De laatste jaren heeft hij in
Gennep in zorgcentrum Norbertushof, afdeling Plataan gewoond waar hij liefdevol werd verzorgd en waar hij gelukkig
ook nog veel heeft kunnen genieten van kleine dingen en momenten met de weinige mensen die hij nog herkende. Op 1
november 2017 is Joep hier overleden.
Moge hij rusten in vrede.

Een bijzondere kersttentoonstelling
In de kerk van Heijen is op 23, 24 en 25 december een grote,
bijzondere tentoonstelling te bezichtigen met uitbeeldingen
van de vlucht naar Egypte.
Deze prachtige collectie is een nalatenschap van de moeder
van Pastoor Reijnen die ruim anderhalf jaar geleden is
overleden.
Naar aanleiding van de evacuatie in 1944 werd moeder, toen
14 jaar, later meer geïnspireerd door de vlucht naar Egypte.
In de Bijbel staat dat Maria, Jozef en Jezus na zijn geboorte
moesten vluchten naar Egypte omdat de toenmalige koning
Herodes Jezus om het leven wilde laten brengen. Dit thema
is op vele manieren verbeeld: o.a. door beeldjes, kaarten,
prentjes en schilderijen. Bij deze verbeeldingen hoort ook
de rust tijdens de vlucht naar Egypte.
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Daarnaast zijn er vele beelden van engelen te bewonderen,
zoals een prachtig engelenorkest en engelen in kerstsfeer.
Ook zijn er mooie geschilderde eieren met religieuze
voorstellingen afkomstig uit Rusland te zien.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen in de dagkapel in de
kerk van de H. Dionysius in Heijen.
In de kerk is ook de eigen kerststal te bewonderen die door
de vrijwilligers met veel liefdewerk is neergezet.
De tentoonstelling is open:
23 december van 13.00 tot 16.00 uur
24 december na de missen van 19.00 en 22.00 uur
25 december na de mis van 9.30 uur tot 12.00 uur

Interview

Heel Heijen Quizt In-Spannend-Heijen…
We zien je denken, wat is dit nu weer! Maar misschien heb je er al van gehoord. Het plan is geboren om in
navolging van vele dorpen rondom ons, een Dorpsquiz te organiseren. Wij spraken op een herfstige avond met
het organisatiecomité over dit zonnige idee… De dorpsquiz is onderdeel van het Heisafeest 2018.

Dit waren de onderwerpen die ter tafel kwamen:
- Het initiatief en het organisatiecomité
- Uitleg van de quiz, het samenstellen van de teams en het
inschrijfproces
- De Dorpsquiz op vrijdag 20 april 2018
- De Laatste Loodjes en de uitslag op zondagmiddag 20 mei tijdens
het Heisafeest.
- Het droomscenario

Het initiatief en het organisatiecomité.
Het initiatief komt van de 44-jarige Eric van Dijck. Hij heeft het min of
meer “afgekeken” van de succesvolle dorpsquiz in Overloon en legde
het idee voor aan het HeisaTeam. Dit Team was meteen enthousiast.
Er werd een Dorpsquizcommissie geformeerd en die bestaat, behalve
Eric van Dijck, uit de volgende personen:
Ryanne Hermsen, Dominique Willems, Myke Ermers, Gerwin Janssen
en Friso Cornelissen. Namens het HeisaTeam zitten in de commissie:
Nicole Scheffer, Wilma Verhasselt en Jeffrey Ankersmit.
Eric geeft uitleg: “Dorpsquizzen is vooral in Brabant heel populair.
Er wordt veel kennis gevraagd over je dorp en de quiz bevordert
de saamhorigheid. Ik ben blij dat we het kunnen inpassen in het
Heisafeest.”

Over de naam van de Heijense dorpsquiz is goed nagedacht. InSpannend-Heijen. Dat kun je inderdaad op meerdere manieren
interpreteren.

Uitleg van de Quiz, het samenstellen van een team en het
inschrijfproces.
Gerwin: “We gaan een Dorpsquiz spelen waaraan het hele dorp
kan meedoen, jong en oud. De bedoeling is dat er onderling teams
samengesteld worden met een aanbevolen grootte van 10 tot 15
personen. Eén persoon wordt als teamcaptain aangewezen. Waarom
zo veel personen? Er is namelijk veel werk aan de winkel op die
20e apriL. Er moeten vragen worden beantwoord en (schriftelijke)
opdrachten worden uitgevoerd, er zijn activiteiten die een fysieke
inspanning vragen, maar ook je creativiteit zal worden getest. Er is
zeker ook sprake van denksport; denk aan onderwerpen als het
heden en de geschiedenis van Heijen, puzzels, sport, muziek…. Van
alles komt er langs! Houd rekening met een diversiteit aan activiteiten
en onderwerpen. Het advies is dan ook om met de samenstelling
van een team rekening te houden met zowel genre als leeftijd. Een
team kan bestaan uit een vriendengroep, familieleden, buurt-, sport-,
carnavals- of muziekvereniging. Maar je kunt ook denken aan een
groep collega’s of je welfare-, gym-, yoga-, biljartclub. En je hoeft heus
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COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

geen (oud-) Heijenaar te zijn. Ook teams van buiten Heijen zijn
van harte welkom. Als je er maar voor zorgt dat je team van alle
markten thuis is!
Inmiddels is de website van de HeijEnse dorpsquiz al actief:
www.inspannendheijen.nl. Ook op Facebook zijn we te vinden.
Op de website staat een inschrijfformulier en verdere informatie.
Heb je een team samengesteld, geef je dan zo snel mogelijk
op via dit formulier op de website. Uiterlijk 31 maart moeten
alle aanmeldingen bij ons binnen zijn. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 40,00 per team. Dit geld wordt deels gebruikt voor het
organiseren van de quiz, maar ook voor het prijzengeld natuurlijk.
Over de hoogte van de prijs kunnen we nu nog niets zeggen,
dat is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Verder is het de
bedoeling dat een deel van het prijzengeld naar een goed doel
gaat. Dit kan een lokaal of maatschappelijk doel zijn. Ieder team
mag van tevoren een doel opgeven.

De Quizavond vrijdag 20 april.
Op deze avond worden de teamcaptains van alle teams tussen
18:30 en 18:45 uur verwacht bij Café Zalen Jan. Zij krijgen dan
nog de laatste instructies en om exact 19:00 uur worden de
quizmappen uitgedeeld aan de teamcaptains.
De teamcaptain gaat naar het huis of een andere door het team
zelf bepaalde locatie, waar zijn of haar team al in de startblokken
zit voor het invullen van de vragen en het uitvoeren van de
opdrachten. Tijdens de quizavond moet de teamcaptain ook
goed zijn of haar mobiele telefoon in de gaten houden, want ook
daar zouden nog opdrachten op binnen kunnen komen. Het
is ook verstandig een computer met internet in de aanslag te
hebben. Verder mogen ook ingrediënten als een drankje, een
hapje, lol en gezelligheid uiteraard niEt ontbreken!
De commissieleden zullen gedurende de avond bij diverse
adressen op bezoek gaan voor het maken van foto’s en filmpjes.
Uiterlijk 23.30 uur moeten alle ingevulde quizklappers weer bij
Café Zalen Jan aan het organisatiecomité worden overhandigd.
Een minuut te laat en alle moeite is voor niets geweest, want dan
volgt diskwalificatie. Eric: “Ja, zo streng zijn we.”
Neem dan ook gerust je hele team mee naar het café, om onder
het genot van een drankje nog even na te praten.

Want, zo betoogt de commissie, deze middag zal er nog een
bonusronde plaatsvinden waar een joker verdiend kan worden
om een eventueel fout antwoord in de quiz weg te poetsen.
Dat alles onder de gezellige klanken van een geweldige
muziekband: De Rosentaler Kapel uit Merselo. Aan het eiNd
van de middag volgt de presentatie van de foto’s en de film
die de commissieleden hebben gemaakt, de oplossingen van de
diverse vragen en natuurlijk wordt dan ook het winnende team
bekendgemaakt.
Wij van de redactie van het Hèjs Nèjs zullen direct na afloop een
diepte-interview houden met de winnaars. “Je hebt de Eerste
Heijense Dorpsquiz gewonnen: wat ging er door je héén?” Dat
werk.

Het droomscenario
Dromen durven de commissieleden nog niet echt, daarvoor
vinden ze het zelf te spannend, daarom doen wij het voor hen.
Het mooiste zou zijn als we het grootste deel van Heijen die
avond op de been zouden kunnen krijgen voor de quiz. Want dat
het een supergezellige avond wordt staat bij voorbaat al vast. We
hopen dat er veel grote groepen mee gaan doen, met een grote
diversiteit en veel enthousiasme.
Dus… Beste mensen! Ga aan de slag met het samenstellen van
een team en GEEF JEZELF OP! Want letterlijk iedereen kan een
bijdrage leveren. Wij wensen alle teams nu al heel veel succes en
plezier. Jullie krijgen veel concurrentie, want de redactie van het
Hèjs Nèjs doet zeker mee…..
Voor verdere informatie hou Facebook en de website in de
gaten.
PS. Een eerste hint voor één van de vragen in de quiz is te vinden
in dit artikel……

De Laatste Loodjes en de uitslag tijdens de
zondagmiddag 20 mei tijdens het Heisafeest
Aangezien de dorpsquiz een onderdeel is van het Heisafeest is
het de bedoeling dat je die zondagmiddag met zoveel mogelijk
mensen uit je team naar de feesttent komt. De eindstrijd begint
direct na de H.Mis.
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18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

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

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
huis-aan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aanvragen:
bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info Eventueel per
telefoon 0485-513506. Kosten per
jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland€ 60,-.

Donderdag 21 december
19.30 uur - Café-Zalen Jan
Zij-Aktief - Kerstviering
Zaterdag 23 december
19.00 uur - Parochiekerk
Diversen - Kerstconcert
Zondag 31 december 2017
Vanaf 09.00 uur
V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie
Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur - Clubhuis
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 4 januari 2018
13.30 uur - D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

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

Vrijdag 5 januari 2018
19.30 uur - Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - JeugdPrinsenbal

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

Zaterdag 6 januari 2018
20.30 uur - Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Prinsenbal

Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Marita Wit
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
jan.teerling@heijen.info
Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
Oplage:
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Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
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Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende
Hèjs Nèjs verschijnt op
30 januari 2018.

Zondag 7 januari 2018
12.00 uur - D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert
Zondag 21 januari 2018
11.11 uur - Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Prinsenreceptie
Zaterdag 27 januari 2018
20.30 uur - Café Plan B
C.V. de Wortelpin - La-La-Bal
Zondag 28 januari 2018
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Constantia 1
Donderdag 1 februari 2018
13.30 uur - D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zaterdag 10 februari 2018
Zondag 11 februari 2018
Maandag 12 februari 2018
Dinsdag 13 februari 2018
C.V. De Wortelpin - Carnaval
Zondag 18 februari 2018
14.30 uur - Sportpark "de Heikamp"
V.V. Heijen 1 - SV Milsbeek 1
Zondag 25 februari 2018
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SDDL 1
Donderdag 1 maart 2018
13.30 uur - D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 11 maart 2018
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Ulysses 1
Zondag 25 maart 2018
14.30 uur - Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Herpinia 1
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

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

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

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

Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
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		
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
Dierenbescherming Nijmegen:		
088-8113550

www.teunarts.nl
Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

OPTIMAAL RELAXEN…
Moderne relaxfauteuils
in leder met 3 motoren & accu
al vanaf € 1995,-

Al ruim 40 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts.

Relaxfauteuils met sta- op hulp

Handmatig verstelbare relaxfauteuils
Meer dan 180 modellen

Meer dan 50 modellen banken & bankstellen eventueel mét relaxfunctie

Meer dan 90 modellen

De beste banken
Nederlands fabrikaat

Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Voordelig zitten?

Advies

in onze 2000m² showroom

Tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Op onze 1e verdieping:

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

met zitmeubelen krijgt u

uw oude meubel*

100 á 150

relaxfauteuils van Nederland

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

Weg=Weg aanbiedingen

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl info@teunarts.nl
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.
* n.v.t. op aktiemodellen & aanbiedingen.

