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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

Voorwoord en Inhoud

In deze laatste Hèjs Nèjs voor de vakantie treft u twee artikelen aan van het
bestuur van Hejje Mojjer. Het ene gaat over een nieuw voorzieningenplan. Dit is
de opvolger van het Dorpsontwikkelingsplan uit 2009. In het andere artikel leest
u hoe de vereniging omgaat met de privacywet. Lezenswaardig is ook het verhaal
van Buurtvereniging Het Hoefijzer. Die bestaat in 2018 al 45 jaar!
We spraken in de rubriek:“Hoe is het toch met…?” met Wouter Kropman over onder meer zijn werk als tenniscoach
van toptennissers en met Gerard Schonenberg over zijn passie voor de natuur.
Op de grote finaledag van de Dorpsquiz hebben we direct een interview gehad met het winnende team en blikten
we terug met quizorganisatie.
Binnen ons redactieteam is een interessante vacature ontstaan. Zie daarvoor bladzijde 31. En behoor je tot de
gelukkigen die geslaagd zijn: kijk dan snel op bladzijde 16.
Bij Natuurlijk Mojjer gaat het over de spinnendoder. Verder is er parochienieuws, verenigingsnieuws en het prikbord.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier, een mooie vakantietijd en zien u graag eind augustus weer terug. Dan
verschijnt namelijk de volgende Hèjs Nèjs.
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Romantiek
De laatste column voor de vakantieperiode is voor sommigen wellicht iets te pikant. Als u dat vreest:
stop dan onmiddellijk met lezen en blader door naar de verdere bijdragen in deze Hèjs Nèjs……

Nou, blij dat u gebleven bent…..
Ondergetekende fietste op een zonnige lentedag in de
periferie van Heijen en trof de situatie als weergegeven
op bijgaande foto. Koeien die onder de draad door
het malse gras met hun sterke tong lostrokken van
het zich onder de grond bevindende gedeelte van de
plant. Ogenblikkelijk kwam het bekende gezegde: “Hej
hèt ónder d’n draod dör gewèjd” op mijn netvlies. Als
je dit letterlijk neemt, is er niet veel aan de hand. De
uitdrukking duidt op vreemdgaan. Maar wat is vreemd?
Als je de persoon in kwestie al kende is het niet meer
vreemd, maar vertrouwd. En over trouwen gesproken,
als je al getrouwd bent en je weidt onder de draad door,
dan is de trouw wel ver te zoeken.
Iets erger wordt het als de uitdrukking: “Ónder d’n
draod dör gevrèète hèbbe” om de hoek komt kijken.
Zeker vroeger was zwanger zijn voor het huwelijk
welhaast een doodzonde. Je was dan min of meer
gedwongen om zo snel mogelijk te trouwen. Vandaag de
dag is de planning met de ten dienste staande middelen
wat overzichtelijker. Bovendien is trouwen vlak voor
de bevalling of enige tijd erna niet ongebruikelijk. In
het laatste geval kunnen de kinderen als bruidsjongen
of dito meisje een aandoenlijke taak verrichten tijdens
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de grote dag.
Het zoete voorjaar en het welig groeiende gras, de
heerlijke geuren van acacia- en lindenbomen en de
vlierbloesem: Ze maken het voor de aspirant-onderde-draad-door-weider wellicht een beetje lastig om de
huwelijkse- of samenlevingscontract-trouw heel te laten.
Maar ik zou zeggen: beloofd is beloofd.
Weid je onder de draad door, dan is er ergens iets mis
gegaan of de persoon in kwestie heeft last van permanente
ontevredenheid. Die persoon denkt dat het gras aan de
overkant groener is. En dat is soms ook wel zo, maar ook
dat gras wordt toch ooit tot hooi……..
Over gezegdes gesproken: tot slot heb ik nog een paar
foute spreuken in petto. Aan u de eer om de fouten te
ontdekken. Het lijkt wel een vraag uit de dorpsquiz…..
Ik voelde me het gebeten schaap
Ik spreek jou nog wel onder 2 ogen
Toen kwam de appel uit de mouw
De beste stuurlui raken kant noch wal
Naast het net vissen
Je bent de aap om de tuin aan het leiden.
Een mooie vakantietijd gewenst en op deze plaats tot
eind augustus.

Henk Kerkhoff

Bericht van het bestuur
Wet op de Privacy
Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat 25 mei jl.
de nieuwe privacywet (AVG) is ingegaan. Deze wet
heeft als doel de privacy van alle burgers binnen de
Europese Unie op dezelfde wijze te beschermen.
Dit heeft gevolgen voor alle organisaties, zoals ziekenhuizen, scholen, bedrijven, verenigingen en stichtingen, zowel groot als klein.
Ook de vereniging Hèjje Mojjer moet duidelijk maken hoe met persoonsgegevens van o.a. leden en
vrijwilligers wordt omgegaan. Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van Hèjje Mojjer werden de aanwezigen hierover geïnformeerd.
Er is door de vereniging onder meer een privacyverklaring opgesteld en op de website geplaatst.
Verder is de website zelf door enkele aanpassingen
nog beter beschermd.
De vereniging Hèjje Mojjer gaat uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor het doel waarvoor ze afgegeven
zijn, bijvoorbeeld het innen van contributie of het
uitnodigen voor een bijeenkomst. Belanghebbenden
krijgen het recht om gegevens te laten verwijderen,
voor zover het niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen.
Aan bestuursleden en vrijwilligers worden verklaringen ter ondertekening voorgelegd. Er zijn veel
standaardformulieren beschikbaar voor verenigingen. Het is zeker niet de bedoeling mensen af te
schrikken, maar ongevraagd persoonsgegevens delen kan niet meer. Het is gewoon belangrijk dat iedereen zich ervan bewust wordt op de juiste wijze
met persoonsgegevens om te gaan.

Donateursactie!
Beste inwoners van Heijen.
In de week van 26 augustus t/m 1 september zal
jullie gilde St. Dionysius weer haar jaarlijkse donateursactie houden.Wij hopen dat jullie ons ook dit jaar weer
steunen zodat we onze attributen goed kunnen onderhouden. We kunnen dan altijd goed voor de dag
komen tijdens evenementen en gildedagen en kunnen
zo het dorp Heijen op een goede manier op de kaart
zetten.Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Wat foto’s betreft is het onmogelijk iedereen voorafgaand aan plaatsing toestemming te vragen.Toch is
dat wat de wet vereist. Moeten we dan geen foto’s
meer op de website of in het Hejs Nejs plaatsen?
Dat zou een saaie boel worden. Gelukkig hebben
wij duidelijk herkenbare “Paparazzi” tijdens evenementen in Heijen. Schroom niet kenbaar te maken
dat u niet op de foto/website wilt. Of juist heel
graag? Zeg het maar…
Als iemand ongewenst op de website staat, moet de
betreffende foto (of tekst) op verzoek verwijderd
worden. Hèjje Mojjer, Heisa en Historisch Heijen
hebben deskundige webmasters: Gerda, Piet en Sjef
reageren supersnel op nieuws, vragen en verzoeken.
Zo stonden foto’s van de Heisa 2018 vrijwel direct
op de website. Dit maakt de site aantrekkelijk voor
bezoekers. Naar aanleiding van de privacywet is op
de website de tekst geplaatst: “Wie redenen heeft
om een foto te laten verwijderen kan dit mailen
aan: info@heijen.info. Elk verzoek daartoe zal zo snel
mogelijk behandeld worden”.
Hoe nu verder: Wij gingen al zorgvuldig om met
uw persoonsgegevens. Door de AVG-wet wordt iedereen extra geattendeerd op het recht en belang
van privacy. We zullen deze wet zo goed mogelijk
naleven zonder afbreuk te doen aan de activiteiten
van de vereniging.
Bestuur van Hèjje Mojjer
Meer informatie:
https://www.heijen.info/privacyverklaring en/of https://avgverenigingen.nl/

Verenigingsnieuws

Heeft u interesse of wilt u meer weten over het
gilde kunt u contact opnemen met Ineke Roosengarten (secretaris) tel. 0634919267 of via e-mail
secretariaat@dionysiusheijen.nl. Ook kunt u aan
degene die bij u aan de deur komt info vragen.
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Bericht van het bestuur

Heijen staat niet stil…maar werkt aan een
nieuw voorzieningenplan (VP).
Het laatste dorpsontwikkelingsplan (DOP) Heijen dateert
uit 2009 en is door de veranderende samenleving en een
houdbaarheidsdatum van 10 jaar aan herziening toe. Zodoende wordt op initiatief van de Gemeente Gennep
ter voorbereiding van het dorpsontwikkelingsplan (DOP)
ook een nieuw voorzieningenplan opgesteld. Daarbij spelen Hèjse inwoners een belangrijke rol. Zij gaan immers
meedenken over de vraag: ”Waar gaan we met het DOP
naar toe...”
Uitgangspunten daarbij zijn de voor Heijen noodzakelijke
voorzieningen. Deze worden nu in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is een toekomstbestendige voorzieningenstructuur, die bijdraagt aan het behoud van de leefbaarheid
in Heijen.
Enkele actieve dorpsgenoten zijn samen met verenigingen
(Hèjje Mojjer, V.V. Heijen, Zonnebloem, KBO, Heggerank,
D’n Toomp, Zij-actief, LTC de Heikamp C.V. De Wortelpin,
St. Dionysius Gilde, Oranje comité, Fanfare E.M.M) als kartrekkers bezig met het opstellen van het VP.
Michael Verheijen van Spirato, het steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg, biedt de nodige
ondersteuning bij het opstellen en uitwerken van het plan.
Om een en ander goed in beeld te brengen heeft hij zo
veel mogelijk “vertegenwoordigers” van Heijen gesproken.
In mei 2017 werd voor alle Heijenaren een bijeenkomst
georganiseerd bij Café-Zalen Jan. Het huidige gebruik van
bestaande voorzieningen werd geïnventariseerd alsmede
de te verwachten toekomstige behoefte aan voorzieningen. Later volgden gesprekken met (bestuurs)leden van
Hèjse verenigingen: C.V.De Wortelpin, Fanfare E.M.M.,
St. Dionysius Gilde, KBO, D’n Toomp, Zij-actief en Hèjje
Mojjer. Ook kansen en knelpunten in Heijen kwamen aan
de orde. Dit alles kreeg vervolg in D’n Toomp tijdens zes
avonden, waarop een kleiner wordend, maar nog steeds
zeer actief groepje inwoners en bestuursleden van Hèjse
verenigingen, stapsgewijs vormgaven aan het plan. Alle relevante onderdelen op gebied van cultuur, onderwijs, sport
en (ouderen)zorg kwamen aan de orde. Soms ging het
er tijdens de bijeenkomsten wat verhit aan toe, maar het
gezamenlijke doel, het belang van ons dorp met zijn inwoners, werd niet uit het oog verloren!

Inmiddels is duidelijk geworden dat ons dorp erg veel te
bieden heeft aan jong en oud. Denk hierbij aan (verenigings)activiteiten en diverse accommodaties. Het zal grote
inspanning kosten dit alles voor de toekomst te behouden
en hetgeen we missen toe te voegen. Denk bij dit laatste aan woningbouw. Op bescheiden schaal wordt hier nu
mee gestart aan de Hoofdstraat. De langverwachte huiskamer zal hierbij gerealiseerd worden. Van enkele voorzieningen hebben we in ons dorp helaas definitief afscheid
moeten nemen, zoals de pinautomaat en de slagerij. Voor
evenementen moeten we op zoek naar een andere locatie. Daarbij kijken we vooral naar kansen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het is van belang
om de sterke punten van Heijen verder uit te bouwen,
zodat Heijen aantrekkelijk is om te blijven wonen of juist
te komen wonen.
Voor de Heggerank en D’n Toomp heeft Eelco Basten inmiddels een prachtig plan uitgewerkt en gepresenteerd.
Doel hiervan is het creëren van een duurzame multifunctionele accommodatie (MFA) voor jong en oud met een
uitstraling die past bij Heijen anno nu. Extra aandachtpunt
voldoende parkeerruimte, zodat omwonenden in de toekomst minder overlast ervaren.
Het is onmogelijk volledig te zijn, maar dit verhaal krijgt zeker een vervolg nu het voorzieningenplan zijn definitieve
vorm nadert. Verenigingen in Heijen zien de noodzaak tot
(bestuurlijke) samenwerking en hebben, meer dan ooit, de
bereidheid dit daadwerkelijk te gaan doen. Zo hebben de
voetbal- en tennisvereniging een tijdje geleden een eerste
start gemaakt tot gezamenlijke aanschaf van apparaten.
Waar een wil is, is een weg in Heijen…
Bestuur Hèjje Mojjer
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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 wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in
de Europese markt. Samen met haar medewerkers en
dealers zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’:
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!
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
art
Oktober t/m ma30 - 22.30 uur
11.
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

Eerste Zonnebloemlunch zeer geslaagd
Op 5 mei jl. werd in D’n Toomp voor de eerste keer een lunch
georganiseerd voor Zonnebloemgasten. “Hè,” zullen sommige mensen nu denken, “daar weet ik helemaal niks van.” Een
logische reactie, maar voor deze eerste keer wilden we het
kleinschalig aanpakken. Daarom hadden we bedacht enkel de
alleenstaande Zonnebloemgasten uit te nodigen alsmede de
gasten van wie de partner niet meer thuis woont.
We durven wel te zeggen, dat het een succes was. Van de 38
personen die we uitgenodigd hadden, zijn er 25 gekomen. Verder waren er 4 vrijwilligers aanwezig. Iedereen werd verdeeld
over 5 tafels, die gezellig in een kring stonden opgesteld.
Bij elk bord lag een speelkaart. Bij binnenkomst kreeg iedereen
ook een speelkaart en moest men de plek opzoeken waar
dezelfde kaart lag. Zo was het voor iedereen een verrassing
bij wie ze kwamen te zitten. Dit idee bleek goed in de smaak
te vallen.
De eerste gang bestond uit een heerlijke courgettesoep, die
door een van de vrijwilligers gemaakt was. Daarna werden er
versgebakken kroketten geserveerd, die we geschonken hebben gekregen van Friso en Ellen van ’t Heijs Hepke. Is dat niet

geweldig?
Wie de buik toen nog niet vol had, kon zich tegoed doen aan wit en bruin brood met ham, kaas
of jam en een of meer sneetjes krentenbrood en/
of suikerbrood. Ook dat ging erin als koek.
Natuurlijk hoorde hier ook een lekker kopje koffie of thee bij,
gezet door Riek en Marjo van D’n Toomp. Zij verrasten ons
ook nog eens door tussendoor steeds alles af te wassen, zodat
we dat na afloop niet meer allemaal hoefden te doen. Wat een
service! De lunch werd afgesloten met een glaasje jus d’orange
of een ander glaasje fris.
Tijdens de hele lunch, die duurde van 12.00 tot 14.30 uur, werd
er aan elke tafel geanimeerd met elkaar gesproken. Af en toe
rondkijkend zagen we tevreden gezichten en op het laatst vertelden diverse gasten dat ze het heel leuk én lekker hadden
gevonden. Daarom denken we dat het voor herhaling vatbaar
is. Dan komt er een andere groep gasten aan de beurt.
De Zonnebloem-lunchwerkgroep

Afsluiting voetbalseizoen: veel vreugde, maar ook enig verdriet...
Net voor het de totstandkoming van deze Hèjs Nèjs zijn de
voetbalcompetities bij de jeugd en de senioren beëindigd.
Hieronder treft u het belangrijkste nieuws aan inzake de resultaten van een aantal teams van V.V. Heijen. Het eerste elftal is er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd haar positie in
de 4e klasse te behouden. In de slotwedstrijd bij Gassel werd
na verlenging de noodzakelijke overwinning behaald. Een ander positief bericht komt voor rekening van het jeugdteam
JO-15. Zij wisten het kampioenschap te behalen in de voorjaarscompetitie. Voor het vrouwenteam was er helaas geen
feestelijk einde van de competitie weggelegd. In een heuse
kampioenswedstrijd streden De Zwaluw en Heijen om de titel.

Jammer genoeg trok de club uit Oeffelt hierin
aan het langste eind.

De Kampioenen op de platte kar
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Buurtvereniging ’t Hoefijzer, een stukje geluk in de wijk…
Buurtvereniging ’t Hoefijzer bestaat dit jaar 45 jaar. Het 40-jarig jubileum hebben we gemist in ons dorpsblad, dus halen
we het nu in. We gaan een avondje buurten met het bestuur, bestaande uit Riet van Rensch (71), Leny Guelen (72) en Ron
Wabeke (58). Het is een zwoele meiavond met onweersdreiging als we buiten in Leny’s tuin aanschuiven om te horen over
het wel en wee van een van de oudste buurtverenigingen van Heijen. Overigens maakt ook Peter Wessels, helaas afwezig
in verband met zijn werk, deel uit van het bestuur.

Buurtvereniging ’t Hoefijzer.
De vereniging is opgericht op 15 juni 1973. De buurt, dat wil zeggen de bewoners van de Hoefstraat en de Vogelkersstraat, kwam in
vergadering bijeen bij Café Hermsen. Op de oprichtingsdatum werd
het bestuur samengesteld: Hein Franken, Jan Guelen, Harrie Lamers,
Cor Miggiels en Eric van Grinsven. Nadat Jan zo plotseling was weggevallen, nam Leny in 1982 de plaats van Jan over in het bestuur.
De financiën
Om de activiteiten van de buurtvereniging te kunnen uitvoeren waren er natuurlijk inkomsten nodig. De contributie werd vastgesteld
op Hfl. 25,00 per gezin, een relatief klein bedrag. Door oud papier en
lompen op te halen werd de kas verder gevuld. Lompen! Wie weet
nog wat dát zijn?! Het papier en de lompen werden opgeslagen in
een schuur bij de familie Düsseldorf op het Hezeland.
De activiteiten
Uiteindelijk was de bodem van de kas bedekt en konden de activiteiten een aanvang nemen. Je mag gerust stellen dat er sprake was van
een keur aan activiteiten. Een greep uit het aanbod:
Met de kinderen naar het zwembad, een feestavond, een carnavalswagen bouwen en een stratenspeeldag.
Verder: Deelname aan de Palmpasenoptocht en een week later met
Pasen eieren zoeken, wandel- en fietstochten, een Sinterklaasavond
voor de kinderen, kaartavondjes en viswedstrijden.
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We gaan nog even door met de opsomming: Dagtochtjes met de bus,
bijvoorbeeld naar Slagharen en Brühl. Op kamp met de kinderen naar
Escharen. Met de trein naar de dierentuin in Emmen. Dat laatste was
een hele belevenis voor de kinderen. Ze renden voortdurend door de
hele trein op en neer. De conducteur toonde begrip. Op de heenweg
zaten ze tweede klas, maar op de terugweg per ongeluk in de eerste klas.
Het werd goedgevonden! Tijdens schietwedstrijden van het Gilde was
de buurt van de partij. Rond de Kerst legden Kerstman René van Lent
en bolderkarbestuurder Ron Wabeke menig huisbezoekje af. Per adres
hoorde daar altijd een borreltje bij. Het gevolg laat zich raden.
De genoemde feestavonden hadden altijd een bepaald thema. Zo
had men met het 25-jarig jubileum een country and western avond
bedacht. Buurtgenoten konden er “met of zonder paard” naar toe.
Waar ze hele mooie herinneringen aan hebben is de feestavond
ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum. Met een knipoog naar de
“lompen” had een van de bestuursleden een grote hoeveelheid verkleedkleren op de kop getikt. De bedoeling was dat iedereen daar
iets uit viste, zich vervolgens zo mooi mogelijk uitgedost en voor
een “deskundige” jury presenteerde. Scharen en naaigaren waren
voorhanden. Het werd een hilarische avond. De meeste activiteiten
vonden plaats in de zeventiger en tachtiger jaren. Vrijwel elke maand
was er wel iets te doen en was de buurt actief. Om wat meer leden
te werven mochten later ook de bewoners van de Heesweg, de
Dionisiusstraat en de Nieuwwijkstraat lid worden.

Veul schik bij de verkleedpartij

Kienen
In de historie van de vereniging vormden de kienavonden in Zaal
Schuttershof een grote bron van inkomsten. Samen met V.V. Heijen
verzorgden de bestuursleden tweewekelijks op zondag deze avonden. Misschien dat je je nog kunt herinneren dat in de topjaren van
het kienen de parkeerplaatsen rond Schuttershof bomvol stonden.
Voor de prijzen reisde men zelfs naar Baarle Nassau. Daar was een
voor dit doel zeer geschikt adresje gevestigd. Later haakte ook de
Slagwerkgroep uit Ottersum nog aan als een van de organisatoren.
In de loop der jaren nam het aantal bezoekers van de kienavonden
gestaag af. In 2007 werd er voor het laatst gekiend. “Het was jammer
dat het kienen ophield, want dat was voor ons een mooie bron van
inkomsten. Ook het reservegetal van de lotto deed onze kas goed.
Daar kon je een gokje op wagen. Henk Pennings en Roger Guelen
hielden dit maandelijks bij.”

Wat waren de hoogtepunten van de buurtvereniging?
Men is het snel eens: “Als hoogtepunten hebben we de reisjes ervaren, maar ook samen carnaval vieren en de feestavonden. Verder was
het mooi dat we met Sjannie Janssen en Hans Wientjens het boerenbruidspaar voor de carnaval mochten leveren.”
Heeft de buurtverenging nog toekomst? Er worden zuinige gezichten
getrokken. De vereniging telt op dit moment nog circa vijfendertig
gezinnen. Ron blijft positief: “Ik vind het mooi dat je via de vereniging
de buurt weer eens ziet, een praatje kunt maken en dat er samen iets
gevierd kan worden. Dat je niet alleen naar je buren zwaait als je ze
toevallig ziet, maar je ze ook op een leuke manier kunt ontmoeten. Het
sociale aspect vind ik heel belangrijk. Twee of drie keer per jaar een
gezamenlijke activiteit is prima.” Leny is minder optimistisch: “Zoals ik
al zei, het is moeilijk om de mensen op de been te krijgen. Iedereen
heeft het druk. Maar ik hoop echt dat we de vijftig jaar volmaken…..”

Een grote bron van inkomsten waren de
kienavonden in Zaal Schuttershof.
De laatste jaren liep de buurtvereniging enkele keren mee met de
Actie Schone Maas. Dat kan nu niet meer, omdat de gemeente hogere eisen is gaan stellen. Zo moeten de deelnemende verenigingen
ingeschreven zijn van de Kamer van Koophandel. Dat is bij ’t Hoefijzer niet het geval. Zo is er altijd wat….
De activiteiten anno nu.
Het valt niet mee, zeggen de bestuursleden, om nog mensen op de
been te krijgen voor activiteiten. Iedereen heeft het druk met werk,
familie, vrienden en sport. Het sociale gebeuren van een buurtvereniging heeft tegenwoordig helaas minder prioriteit.
Van maandelijkse activiteiten is men teruggegaan naar een jaarlijkse
activiteit. Aanvankelijk was dit een barbecueavond of een “Heijse
Pan”. Tegenwoordig is er jaarlijks een warm en koud buffet van Café
Zalen Jan bij een van de leden van de vereniging in de tuin. Tevens
wordt er voor de 65-plussers een middagje bowlen georganiseerd.
Na het bowlen worden er pannenkoeken gegeten bij de Pannenkoekenbakker in Plasmolen. Dat is helemaal geweldig! Op 8 september
gaat er gefietst worden.

Op 8 september gaat er gefietst worden.
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Hoe is het toch met….. Wouter Sportman, ehhh Kropman?
De naam van Wouter Kropman (40) stond al een poosje op ons lijstje voor de rubriek “Hoe is het toch met…. “. Jullie kennen deze rubriek zo langzamerhand wel. We interviewen mensen die na hun jeugd Heijen hebben verlaten en elders hun
geluk hebben gevonden. Wouter Kropman is zo’n persoon. Uiteindelijk is Wouter echter niet zo heel ver van de Heijense
kudde afgedwaald. Hij woont met zijn vrouw Janneke en de twee dochters Juul en Suze in de wijk Achter de Hoven. In deze
wijk denk je: ik ben in Ottersum, maar al dan niet “helaas”, je woont op een Genneps adres. Wouter timmert serieus aan
de weg als tenniscoach van toptennissers. Reden genoeg om eens een kopje koffie bij hem te gaan drinken.

De roots van Wouter
Wouter is de zoon van John Kropman en Ri-an Last en broer van
Dirk. Hij kwam veertig jaar geleden ter wereld aan de Acaciastraat.
Moeder Ri-an woont daar nog steeds. Vader John is helaas enkele jaren geleden overleden. Broer Dirk woont “bij moeder om de hoek”.
Hoe was je jeugd, Wouter?
“Uiteraard ging ik naar de basisschool in Heijen. Op deze school was
er het herkenbare patroon van zes klassen met een vaste groep
leerlingen. Je trof ieder jaar dezelfde kinderen in de klas. Ik heb nog
steeds contact met vrienden van toen: Bart Janssen, Bart Poels, Maike
de Goeij. Niet dat we direct bij elkaar over de vloer komen, maar
in deze omgeving kom je elkaar natuurlijk wel eens tegen. Dan is het
gelijk weer als vanouds.
Op school was ik best braaf! Ik was toen al sportief aangelegd. In
mijn vrije tijd voetbalde en tenniste ik al fanatiek. De trainingen waren vaak achter elkaar op dezelfde avond. Daardoor kwam ik soms
in tenniskleding en met mijn tennisrackets onder de arm naar de
voetbalclub. Daar kwamen soms wel opmerkingen op! Vanaf mijn
twaalfde jaar kwam ik er via contacten op sporttoernooien achter
dat er voor mij meer in zat op het gebied van sporten. Dit gold voor
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zowel het voetbal als het tennis. In Heijen trainde ik maar één keer
per week. Op de toernooien ontmoette ik jongens die wel drie of
vier keer per week trainden. Uiteindelijk heb ik al met al vrij snel voor
de tennissport gekozen. Achteraf bezien mogelijk iets te snel. Als ik
nu terugkijk had ik wellicht meer uit mijn eigen sportcarrière kunnen
halen, ook als voetballer. Met mijn tactisch inzicht, mentaliteit en
techniek, had er misschien meer in gezeten.”
Sport en carrière
Wouter zit op zijn praatstoel en vertelt honderduit.
Wouter: “Al vroeg wist ik dat ik in de sport wilde blijven, bijvoorbeeld
als coach. Moest wel per se topsport zijn. Rond mijn veertiende
ben ik terechtgekomen bij Tennisvereniging Rapiditas in Nijmegen.
Daar werd ik begeleid door coach Jos Klaassen. Na de HAVO ben ik
een opleiding tot tennisleraar gaan volgen bij de Nederlandse Tennisbond. Jos werd toen ook mijn leraar. Via de bond heb ik drie keer
een 1-jarige opleiding gevolgd tot een steeds hoger niveau van tennisleraar en coach. Mijn laatste opleiding heb ik afgerond in 2005. Ik
heb een licentie vanuit de tennisbond om training te geven, zelfs tot
op het hoogste professionele niveau.”

“Ik heb een licentie vanuit de tennisbond
om training te geven, zelfs tot op het hoogste
professionele niveau.”
Wouter, hoe genereer je dan inkomsten? Ben je ergens in dienst?
Wouter antwoordt: “Dat is in tennisland een vrij ingewikkeld verhaal.
Zo ben ik niet in dienst van de tennisbond, want die heeft alles geprivatiseerd. Soms ben ik ZZP’er, dan weer in loondienst bij een club.
Combinaties hiervan komen ook voor. Verder heb ik met een andere
coach, Marco Kroes, een eigen tennisacademie. Met hem doe ik heel
veel dingen samen.”
Hoe richt je de trainingen in?
“Mijn aandachtspunten liggen op alle gebieden: techniek, mentaliteit,
tactiek en conditie. Ik ben wel meer gespecialiseerd op het mentale
en tactische vlak. Dat ligt mij nu eenmaal goed. De trainingen zijn op
alle tijdstippen van de dag. Zo reed ik gisterochtend om kwart over 8
weg en was ik vannacht na 1 uur pas thuis. Dan ben ik dus hele dagen
met trainingen en wedstrijden bezig.“
Trots
Uiteraard vragen we ook Wouter waar hij trots op is. En dan komt
het: Zo is Wouter trots op zijn club Rapiditas. Daar is hij nu al dertien
jaar als coach/trainer bij betrokken. “We spelen sinds 2013 in de eredivisie van het tennis, zeg maar op het niveau van Ajax en Feyenoord.
Het team bestaat uit vier dames en vier heren. Samen met Marco
coach ik dit team en we zijn er trots op dat wij dit team hebben mogen begeleiden naar de eredivisie. Ik ben fanatiek in mijn sport, kan
slecht tegen verlies. Ik wilde altijd al op de grootste tennisevenementen ter wereld actief zijn. Bij de club lopen talentvolle junioren rond.
Hopelijk zijn zij op weg naar de internationale tenniswereld. Dat is

mijn doel in mijn trainingen en coaching.”
Maar er is meer waar Wouter heel trots op is: “Sinds augustus 2017
coach ik professioneel rolstoeltennisster Marjolein Buis. Zij is in het
dubbelspel de beste rolstoeltennisster ter wereld. In het enkelspel
staat ze op nummer 5. Ik begeleid haar op internationaal niveau, zoals
bij de grote Grand Slam-toernooien. Het bracht mij vorig jaar naar
de US Open en afgelopen winter naar de Australian Open. Volgende
week ga ik met haar naar Roland Garros in Parijs.” Deze ex-Heijenaar
komt dus gewoon alle grote namen uit de tenniswereld tegen, onze
Heijense Wouter… Goh!
Er volgt nog een opvallend verhaal: Aanvankelijk had Wouter niet veel
op met rolstoeltennis. Marjolein kwam echter bij hem terecht, omdat
ze een coach zocht die haar op een wat andere dan gebruikelijk manier wilde begeleiden. Bovendien, en dat vindt Wouter fijn, is Marjolein
erg professioneel ingesteld. Dat sluit mooi aan bij de aspiraties van
Wouter. Het begeleiden van Marjolein brengt meer met zich mee:
Wouter wordt geconfronteerd met haar lichamelijke beperkingen en
het omgaan hiermee. Marjolein lijdt aan de ziekte Ehlers-Danlos.
Wat zegt de patiëntenvereniging over deze ziekte? We zoeken het op.
Het syndroom van Ehlers-Danlos is een erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel niet goed is aangelegd. Bindweefsel zit overal in
ons lichaam waar steun gegeven moet worden. Dit betekent dat
het een belangrijk bestanddeel is van bijvoorbeeld botten en van
de banden die gewrichten op hun plaats houden. Maar het zorgt er
ook voor dat de huid vast zit aan de onderliggende laag.
Marjoleins banden en pezen zijn te slap om haar ledematen bij elkaar
te houden. In haar geval betekent het dat bij het minste of geringste
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Het gezin Kropman: Janneke, Juul, Suze en Wouter

haar schouders en andere ledematen uit de kom schieten. En dat
doet enorm veel pijn. Marjolein is een bikkel, zo is wel duidelijk. Ze
doet succesvol aan topsport en klaagt niet. Het houdt wel in dat ze
bij elke training en wedstrijd ingetapet moet worden. Dat is te zien op
de foto boven dit artikel,

Marjolein is een bikkel, zo is wel duidelijk.
Wouter is erg blij haar coach te mogen zijn. Zijn andere leerlingen
brengt hij bij gelegenheid Marjoleins mentaliteit onder ogen. Stoppen
omdat je een blaar in je handen hebt? No way!
Privé
Zoals gezegd is Wouter getrouwd met Janneke, die bij Radboud UMC
werkt. Ze ontmoetten elkaar in 1990 bij de Gennepse Volleybalfeesten.
Wouter is erg blij met en trots op Janneke. Zij is flexibel, vertelt hij, en
dat moet ook, want de carrière van Wouter is bepaald geen negen tot
vijf baan. De dagelijkse dingen komen op Janneke neer. In zijn vrije tijd
mag Wouter graag sporten, jawel! Hij is dan actief in een fitnesscentrum. Op vakantie gaan de rackets ook mee, maar dan alleen voor
de recreatieve sport.
De kinderen Juul en Suze (12 en 8) zijn eveneens sportief aangelegd.
Juul tennist en wil graag gaan voetballen. Suze tennist en speelt korfbal.
Wat zou je gaaf vinden,Wouter? Wat is je droom voor de toekomst?
Dromen doet Wouter niet zo veel. Hij leeft meer bij de dag.
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“Nederland is klein,” zegt Wouter. “Met het clubteam zitten we op het
hoogste niveau. Het zou mooi zijn als een van de eerder genoemde
talentvolle junioren echt door kan breken, mede door en onder onze
begeleiding….”
Van ons mag de Heijense Wouter een wereldberoemde tenniscoach
worden. We wensen hem alle succes!
Wouter is te volgen op Facebook en Instagram (wouterk1978)

Welkom in Heijen!
Groot feest in de Eekhoornstraat.
Daar werd meisje Sam geboren, Sam is het tweede
kindje van Kelly Bottenberg en Jochem Thissen. Sam
heeft al een grote zus: Robin.
Van harte gefeliciteerd.

Sportieve wandel- en bezinningstocht.
Al vele jaren gaan wij vanuit Dichterbij wandelend naar Kevelaer. Een tocht
van bijna 30 kilometer met
bijzondere ontmoetingen, gesprekken en muziek.
Ook dit jaar weer is er weer een tocht gepland en wel op vrijdag 7 september.
Het thema van dit jaar is “Vreugde in verbondenheid”.
Start: DAC aan de Dopheide, Stiemensweg 17 te Gennep.
Tijdsplanning:
7.00 uur: Ontvangst met een kopje koffie of thee.
7.30 uur: Openingsviering, geleid door Tiny School en Juul Gerits.
8.00 uur: Vertrek. Op weg naar Kevelaer.
Onderweg zijn er meerdere stopplaatsen:
1e stop Siebengewald, met koffie en cake
2e stop Büsch bioboerderij Duitsland, waar we ons meegebrachte brood eten
met 2 consumpties
3e stop Het Zwijnenbos. Hier worden we ontvangen met muziek en een pakje
drinken.
4e stop Hubertuskapel. In de kapel is een dienst, geleid door Tiny School.
Hierna is het nog maar een klein stukje naar Kevelaer. In Kevelaer is gelegenh
eid om kaarsen aan te steken
bij de genadekapel, te winkelen of een terrasje te pikken.
19.00 uur: Diner in restaurant Alt Derp, Hauptstrasse 63 te Kevelaar.
21.00 uur: Vertrek met de bus terug naar Gennep vanaf Peter Plumpeplatz.
Spreekt je dit aan dan ben je van harte welkom om met ons op tocht te gaan.
Opgeven kan bij Ingeborg Scheepers Zie de gegevens onder aan dit artikel.
Kosten: € 35,00 all in, behalve de drankjes bij Hollandia. Het bedrag dient vóór
4 augustus betaald te zijn door
overschrijving op rekeningnummer NL72RBRB0939656361 o.v.v. “Kevelaer”.
Mocht je na betaling onverhoopt verhinderd zijn om deel te nemen, dan restituer
en wij een gedeelte van het
bedrag, mits annulering vóór 15 augustus plaats vindt.
Helaas zullen wij wel € 15,00 in moeten houden voor reeds gemaakte kosten.
Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn.
Heb je nog vragen laat ons dat weten.
De Kevelaer commissie,
Ingeborg Scheepers: ingeborgscheepers@gmail.com of telefoon 06-20301205
Berna Pubben: b.pubben1@kpnplanet.nl
Carla kersten: carla.ker sten@tele2.nl

Historisch Heijen
Op 25 mei is de website van Historisch Heijen online gegaan op www.historischheijen.info
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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

Geslaagd?
Van harte gefeliciteerd. Graag willen wij de geslaagden met
naam, toenaam en foto in het Hèjs Nèjs zetten maar dat is
een enorme klus, zo is gebleken in afgelopen jaren. Het helpt
ook niet dat kranten de namen van de geslaagden niet meer
publiceren in verband met de nieuwe privacywet.Toch willen wij
met jullie hulp een poging wagen.

Dus…!

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

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

Wil je meewerken aan dit onderwerp voor de uitgave
van augustus maak dan een (al dan niet grappige) selfie en
beantwoord de volgende vragen:
Naam en leeftijd
Geslaagd voor:
Welke opleiding ga je volgen:
Wat is je toekomstdroom:
Stuur je selfie en de antwoorden naar stellahejsnejs@gmail.com.
Reageer vóór 15 juli. We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Stella.

Hoe is het toch met… Gerard Schonenberg.
In het kader van onze rubriek “Hoe is het toch met… “ interviewen wij mensen die opgegroeid
zijn in Heijen, maar hun geluk elders hebben gevonden. Deze keer spraken wij met Gerard Schonenberg (68), die door toeval op ons pad kwam. De vriendengroep van ons redactielid Henk
Kerkhoff maakte onder leiding van een natuurgids een wandeling door het Maasduinengebied.
En wie was die gids? Juist, Gerard Schonenberg. Een feest van herkenning! Henk vroeg of Gerard
geïnteresseerd was in een interview voor deze rubriek. Gerard zei hier volmondig “ja” tegen. Op
een prachtige lenteavond verkasten wij naar zijn huidige woonplaats Wellerlooi en spraken met
hem. Ja, ho even, Wellerlooi…, in het dorp zelf ben je zo. Je moet echter nog een heel eind rijden
om bij Gerards huis te komen. Hij woont namelijk op slechts een steenworp afstand van de Duitse
grens in een sfeervol vrijstaand huis met een heerlijk vrij gelegen tuin.

hij ziek werd, soortgelijk werk als volontair bij Staatbosbeheer.
Na de MULO ging ik daarom naar de Landbouwschool in Cuijk.
Ik reed vaak mee op de brommer met Joep Koenen. Daarna
ging ik naar de Bosbouw & Cultuurtechnische School in
Arnhem. Aansluitend wilde ik eigenlijk nog tropische bosbouw
gaan doen, maar ik moest in dienst. Ik had al twee maal uitstel
gehad.

Wie is ook al weer Gerard Schonenberg?
Gerard werd 68 jaar geleden geboren aan de Hoofdstraat, toen nog
Rijksweg geheten, ter hoogte van het Hoogveld. Aan de zuidkant lag
toen het voetbalveld. Hij is de zoon van Wiel en Riek SchonenbergGülen. De grootouders van vaders kant kwamen uit Overasselt.
Eén jaar na de watersnood van 1925 vestigden zij zich in Heijen.
De familie Gülen, de kant van vrouw Riek, komt uit de Gennepse
Hei. Het gezin Schonenberg telt nog een zoon, Peter. Hij woont nog
steeds in het ouderlijk huis. Gerard woonde de eerste vijf jaar van
zijn leven bij opa en oma, omdat zijn ouders allebei TBC hadden en
moesten worden verpleegd in Zonlichtheide in Gennep. Derhalve
zag Gerard zijn ouders pas toen hij al vijf jaar oud was. Je kunt je er
nu niets meer bij voorstellen! “Maar,” zo verzekert Gerard, “Ik ben bij
opa en oma helemaal niets te kort gekomen!”

Tijdens mijn opleiding was er een uitwisselingsdag met de Katholieke
Plattelandsjongeren van Berlicum. Hier leerde ik in 1970, via haar
broer Ad, Ineke kennen.”

Met wie ging je om in de jeugd, Gerard?
Gerard somt op: “Laurens Janssen, Jos en Gerrie Welbers,
Toon en Henk Kerkhoff, Ger Linssen, Jan Clevers en andere
jongens uit de klas. Ik heb een fijne jeugd gehad. Altijd ‘s avonds
buiten spelen op de hei bij Erps: hutten bouwen, vlag veroveren
en voetballen op het veldje bij Teeuwen. We speelden ook
verstoppertje op de boerderij van Frieda en ”Kampse” Sjang
Linssen. Wat we eveneens deden: De Maas overzwemmen, al
was dat door pap en mam ten strengste verboden en dan “ ‘ne
sleip neme tot de sluus ”. Soms te voet terug naor de “Kuulblok”
en dan onderweg appeltjes “snuijen”. Kortom, genieten van
het buiten spelen, dat zijn mijn mooiste jeugdherinneringen.
Met slecht weer zaten we bij Riek en Wiel Welbers op zolder
en bouwden we met Laurens en Jos “houten“ machines.

Carrière en gezin
Gerard en Ineke trouwden in 1976 en gingen wonen inWell.Vanaf
1972 had Gerard een baan bij Ingenieursbureau Oranjewoud,
een bedrijf dat zich bezighield met civiel- en cultuurtechniek.
Ze verrichtten werkzaamheden in de bosbouw, voornamelijk
onderhoud, en in de aanleg van groenvoorzieningen,
bijvoorbeeld rond sportvelden. De opdrachten kwamen vooral
van de gemeenten en andere overheden. Helaas kreeg Gerard
na enkele jaren enorme problemen met zijn gezondheid. Hij
werd geopereerd en voor 100% afgekeurd. Een hele klap voor
het jonge gezin. Inmiddels waren er twee kinderen geboren:
Stef en Mijke. Wat nu! De oplossing werd snel gevonden. Ineke,
gediplomeerd verpleegkundige, ging fulltime werken en Gerard
werd huisman.

Ik denk dat mijn liefde voor de natuur al in die jaren is geboren.
Ik wilde namelijk al heel jong boswachter worden, hetzelfde
beroep als dat van mijn opa. Overigens deed mijn vader, voordat

Daarnaast stortte hij zich op het vrijwilligerswerk. Gerard
hielp mee op school en werd lid van de Ouderraad en
vertegenwoordiger in het schoolbestuur. Als secretaris van

Soms te voet terug naor de “Kuulblok” en
dan onderweg appeltjes “snuijen”.
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Gratis waardebepaling
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

de Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten (W.B.A.) zat
hij in de organisatie van Koninginnedag, de intocht van Sint
Nicolaas en het Kindervakantie Werk Well. Later werd hij
wedstrijdsecretaris jeugd bij de Atletiek Vereniging Venray
Regio.
De liefde voor de natuur ging echter nooit over. Gerard ging
op cursus om natuurwandelingen te kunnen begeleiden bij
de IVN. Op pad met groepen natuurliefhebbers, Gerard doet
niets liever. Hierbij heeft het Maasduinengebied zijn voorkeur.
Vanaf het Zwart Water te Venlo en de Hamert in Wellerlooi
tot en met het Broederbos in Afferden waar het Nationaal
Park de Maasduinen ophoudt. Ook gidst hij schoolkinderen.
Dat is leuk! “Kinderen zien veel meer dan ik,” zegt Gerard, “en
komen met verrassende opmerkingen.”

Op pad met groepen natuurliefhebbers,
Gerard doet niets liever.
Heb je wel eens bijzondere ontmoetingen in de natuur?
Gerard vertelt: “Met een medegids c.q. vriend ga ik ’s avonds
laat nog wel eens wandelen en dan horen we soms de
nachtzwaluw en de wielewaal.” De beide heren gaan dan
ergens stil onder een boom zitten en maken de vogelgeluiden.
Tien tegen één dat ze antwoord krijgen van de vogels. Vooral
de wielewaal, een exotisch uitziende vogel met een geel
verenpak, zwarte vleugels en een zwartgele staartpunt, is zo
nieuwsgierig dat na een deuntje, hij/zij echt komt kijken wie
die indringer is.
Gerard kan de nachtzwaluw perfect imiteren. Het is jammer
dat we dat niet op papier kunnen zetten.
In deze omgeving zitten bevers, wilde zwijnen, dassen, reeën,
vossen en steenuiltjes. Gerard heeft zelfs wel eens een aantal
maanden de trekroute van een das door zijn boomgaard
en grasland gehad. Tegenwoordig worden, in het bijzonder
bij particulieren, de bermen erg kaal gemaaid. Dat vindt

Gerard geen goede ontwikkeling. Als je de begroeiing daar
zou laten staan, zouden er meer insecten, bijen en vlinders in
voorkomen.
Hobby’s
Gerard kan uren praten over zijn wandelingen in de natuur,
maar de laatste jaren heeft hij er nog een andere hobby bij
gekregen. Samen met Ineke maakte hij mooie reizen, zoals het
lopen van de Inca-Trail en het bezoeken van de Maya Tempels
in Mexico. Ze hebben bijzondere dingen meegemaakt,
bijvoorbeeld het voelen van de onderdrukking van het
Tibetaanse volk. Het ervaren van de levenswijzen in het
Hindoeïsme en Boeddhisme in India was ook heel speciaal.
Dit alles boeit hen zeer. Dromen op reisgebied zijn er ook.
Gerard en Ineke willen een keer naar Australië en NieuwZeeland om daar de natuur en cultuur van de Aboriginals en
de Maori’s te ervaren.
Gaat lukken! “Als we moar op de been blieve…”
Tot slot: Mocht je een keer een wandeling willen maken
met Gerard als gids, neem dan contact op met het
Limburgs Landschap te Arcen, telefoon: 077-4737575.
Geef de gewenste datum door en eventueel een
voorkeur voor een onderwerp, gebied of gids.
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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

Hejje Natuurlijk Mojjer
De spinnendoder en andere zaken
Het gaat slecht met de insecten, zo is gebleken uit een onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten. En dat is niet goed voor ons en de natuur. Insecten spelen een hoofdrol in de kringloop van het leven.

Waarom is het verdwijnen van insecten zo rampzalig voor de
natuur? Insecten, zoals mieren, verwerken organisch materiaal
en zorgen voor een gezonde bodem, zodat planten en bomen
kunnen groeien. Bijen en vlinders bestuiven bloemen. Zonder
deze bestuiving geen lekker appeltje, peertje voor ons mensen.
Verder zijn insecten onmisbaar als voedsel voor talloze andere
soorten dieren. Wie heeft er schuld aan het verdwijnen van
insecten? In ieder geval mede door toedoen van de mens. We
kunnen de beestjes juist helpen door minder stenen in de
tuin te leggen en meer bloemen te houden. Zo is een hoekje
met brandnetels prima voor vlinders als de dagpauwoog en
kleine vos. De rups heeft deze plant nodig om van te eten
om vervolgens uit te groeien tot een prachtige vlinder. Of
maak eens een insectenhotel. Je vindt hiervan voldoende
voorbeelden op internet en inmiddels verkopen alle
tuincentra deze hotels. Daar komen echt geen prikbeestjes in,
maar wel belangrijke wilde bijtjes die we nodig hebben voor
de bestuiving van onze gewassen.
De Spinnendoder
Deze keer gaat ons verhaal over een klein insect dat niet zo
goed bevriend is met spinnen. Sterker nog, hij heeft ze nodig
voor het nageslacht.
Spinnendoders (Pompilidae) zijn solitaire wespen, die
spinnen in het veld vangen als voedsel voor hun larven. Onze

spinnendoder op de foto’s hoort tot de borstelspinnendoders
en is een Roodzwarte borstelspinnendoder, ook wel gewone
wegwesp genoemd. De wetenschappelijke naam is Anoplius
viaticus. Spinnendoders zijn een familie van insecten die
behoren tot de vliesvleugeligen. Het zijn wespen die hun naam
danken aan de opmerkelijke vorm van broedzorg. Zij worden
vertegenwoordigd door ongeveer vijfduizend soorten en
vormen hiermee een relatief kleine en onbekende groep van
insecten. In Nederland komen ongeveer 65 soorten voor.
Kenmerken
De beschreven spinnendoder heeft een zwarte kleur met een
rood-zwart gestreept achterlijf. De vleugels zijn donkerbruin.
Ze zijn makkelijk te herkennen op grond
van hun bouw en gedrag. Dat geldt
zeker voor de vrouwtjes. In
vergelijking met andere wespen
zijn spinnendoders slank en
hebben ze lange poten. Ze
bewegen zich half vliegend,
half lopend over de grond
of over boven de grond
hangende bladeren, daarbij
voortdurend met trillende
antennen de omgeving aftastend.
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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

Levenswijze
De soort heeft een wat afwijkende levenscyclus in vergelijking
met andere spinnendoders. De wespen komen in juli uit de
pop en kort daarna vinden paringen plaats. De mannetjes
sterven na een paar weken.De vrouwtjes blijven leven en zijn
vaak tot in oktober te vinden, maar planten zich niet voort.
Ze overwinteren in een zelf gegraven nest in het zand. In
het voorjaar komen zij weer tevoorschijn en gaan op jacht.
De wesp (vrouwtje) jaagt vooral op grote wolfspinnen. Zij
verlamt de spin met een steek en draagt haar naar een
camouflageplek in de buurt van de plek waar zij een nest in
de zandige bodem graaft. Zij graaft het nest met haar poten
waaraan ze een pootkam met borstelige stijve haren heeft.
Het nest is ongeveer 10 cm diep en als het klaar is sleept zij
de spin achterwaarts naar de nestingang. Vervolgens legt zij
een eitje in de spin, die verdoofd is, maar nog wel leeft. Het
nest wordt grondig afgesloten, waarbij het zand heel effectief
met het omgebogen achterlijf wordt aangestampt. Als de
eitjes uitkomen staat het eten meteen klaar. De spinnendoder
maakt zo verschillende nesten met daarin steeds één spin
met één eitje. In een paar weken vreet de larve de nog
levende spin van binnenuit op. De larve verpopt vervolgens
in het nest en komt de volgende zomer naar buiten. De hele
cyclus begint dan opnieuw. Het zijn altijd de vrouwtjes die het
werk verzetten en op spinnen jagen; de mannetjes leven op
bloemen van nectar en sterven kort na de paring.

Spinnendoders worden vermeden door veel dieren. Ze gaan
de wespen uit de weg, want ze kunnen gemeen steken. Ook
voor mensen resulteert de steek in een felle pijn, vergelijkbaar
met een wespensteek.
Tenslotte: Vang dit insect niet, maar bewonder ze als je er
toevallig een tegenkomt tijdens een wandeling door de natuur.
Fijne zonnige zomer toegewenst.

Martha en Paul
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Heisa

Ziet God mij wel?

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 37
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

Juli

2018

Zondag 01 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gregoriaans koor
Zondag 08 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 15 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 22 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 29 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 05 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 12 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 19 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 26 augustus 09.30 uur
Gebedsdienst met het
Gregoriaans koor
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Diep in je hart leeft een verlangen, eindeloos, groter dan jezelf. Je bent je daarvan meestal niet
bewust, maar heel je leven is een jacht naar dit geluk. Je prooi is alles wat je grijpen kunt, dingen
die voorbij gaan en dan opnieuw verlangen wekken naar steeds meer. Weet je dat dit verlangen
een bewijs is van je grootheid? Dat dit wijst naar de eindeloze grond waaruit je vroeger bent
ontstaan en naar de eindeloosheid waar je later aan zult komen? Achter je verlangen naar geluk
staat het onvergankelijke Wezen dat alleen in staat is eindeloos geluk te geven. Wat je (zonder
het misschien te weten) zoekt, is God. Een wijze man heeft ooit een prachtig woord gezegd:
“Ons hart is rusteloos, mijn God, totdat het rust gevonden heeft in U.”
“Het is mogelijk,” zeg je, “dat er ergens in de ruimte een hogere Macht de zaak bestuurt, maar
die is vaag en eindeloos ver. Ik zie Hem nooit, ik hoor Hem nooit, Hij is niet MIJN God, die tot
mij spreekt en voor mij zorgt. Ziet Hij mij staan?”
En tóch… het kan gebeuren dat die Macht dichtbij gaat komen zodat je vaag gaat voelen: Hij
móet hier zijn! Je kunt Hem plotseling ervaren in een bos of op de hoogte van een berg, een
astronaut kan tussen de maan en aarde een overweldiging ervaren van een ruimte, of liever
van een Macht die achter deze ruimte leeft, als diepste oorzaak van alles wat bestaat. Maar
zoek God niet zozeer in het heelal. Je zou de plaats vergeten waar Hij het dichtst bij je leeft: je
hart. Is het ook niet eigenaardig dat in je hart een stem spreekt die zegt: dit kan dus écht niet!
Of soms, dit móet! Een maatschappij kent wetten die mensen verplichten van buitenaf. Maar
van binnenuit? Zonder opdracht van de wet voel je dat iets beslist onverantwoord is, dat je er
niet omheen kunt. Die stem, zo denk je soms, moet komen van een Wezen boven mij. Iets dat
niet zwijgt, soms levenslang totdat ik heb gedaan wat Hij mij zegt. Wie??? Je zegt misschien: maar
geloven is zo moeilijk. Maar wat is geloven nu eigenlijk?
Geloven is: je aan God toevertrouwen, de deuren van je hart wijd openslaan, vertrouwensvol.
Je onbezorgd aan Hem toevertrouwen. En bidden… Er zijn mensen die het bestaan van God
aanvaarden maar nooit bidden of zich tot Hem richten als tot een ander. “Heeft het zin,” zo
vragen ze, “een gesprek te voeren met Iemand die niet antwoordt?” Maar tóch… het kan
gebeuren dat die Iemand je dichterbij komt, iets van Zich laat horen, niet in mensenwoorden
maar geheimvol. Hij kan je plotseling overvallen bij een film, een tocht door de natuur, een
sterrenhemel… of bij het lezen van een boek. Of op een avond dat je gek werd van je zorgen,
van verdriet, zodat het leven je te machtig werd. Je zou dan willen bidden en je kunt niet… Voor
je gevoel is daar een leegte en ergens in die leegte is God. Hoe krijg je contact met God? Probeer
je tot die Ander ‘God’ te zeggen met iets warms in je hart, met overgave en vertrouwen? Alleen
maar ‘God’ gericht op Hem? Dan bid je. Dan is er tussen jou en Hem contact.

Pastoor H. Reijnen

Vieringenschema herinnering
Denkt u aan het bericht naar het kerkbestuur als u een bijdrage levert aan een viering in
de periode september 2018 tot en met januari 2018? Graag een bericht sturen naar: Henk
Lietmeijer henkentiny@ziggo.nl en Joop van den Heuij joopheuij@ziggo.nl.
Hartelijk dank.

Vragenlijst m.b.t. de visie op de kerk in Heijen
Vooruitlopend op een nadere analyse van de gegeven antwoorden willen wij de mensen die een
vragenlijst hebben ingeleverd danken voor de door hen genomen moeite. Want, laten we eerlijk zijn,
het was voor sommigen echt even slikken! Immers: je moest met naam en adres voor je mening durven
uitkomen. En dan ook nog over een onderwerp als “Kerk” en “Geloof ”. Is dat niet heel erg confronterend?
Wij vonden, en vinden, van niet. Durf met je opvattingen naar buiten te treden: in de middeleeuwen kon
je daarvoor op de brandstapel terecht komen, nu oogst je waardering als je vrijuit durft te spreken. Je
wordt nergens op afgerekend! Neem dat recht!
Het aantal ingeleverde formulieren bedroeg 60. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegewerkt.
Speciaal dank aan degenen die vragen van (zo nu en dan kritisch) commentaar hebben voorzien. Van
welke aard dan ook: alle opmerkingen worden geëvalueerd en er wordt, indien aangegeven, bij u op
teruggekomen. Ook weer onder het motto: wie iets te vertellen heeft, verdient het gehoord te worden.
Op deze plek geven we toch alvast kijkje in de resultaten: ongeveer 90% van de respondenten beschouwt
zich als lid van de parochie en 80% wil de parochie Heijen als zodanig behouden en dan met een eigen
kerkgebouw. Mocht onze kerk aan de eredienst worden onttrokken, dan wil een ruime meerderheid
het gebouw behouden.
In de septemberuitgave willen wij nader op de resultaten ingaan. Voor nu: wij hebben uw medewerking
zéér op prijs gesteld!
Pastoor Reijnen, het kerkbestuur

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Beste parochianen!
Zoals u wellicht weet is op 25 mei jl. de AVG in werking getreden. Deze verordening is erop gericht
de privacy van personen beter te beschermen. Daarom graag uw aandacht voor het volgende:
wilt u er rekening mee houden dat er bij sommige kerkelijke gelegenheden en vieringen foto’s en/
of video’s worden gemaakt die in de kerkrubriek van het Hèjs Nèjs kunnen worden gepubliceerd.
Bij speciale evenementen zoals een uitvaart, een doopsel, communie of vormsel zal daarom
toestemming worden gevraagd aan de familieleden om foto’s/video’s te mogen publiceren. Zo
willen wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.
Pastoor Reijnen, het kerkbestuur
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De dorpsquiz, een terugblik…
Normaal zijn wij niet zo van het terugblikken, liever kijken we vooruit naar wat er komen gaat, maar voor deze keer maken we een
uitzondering. Want de combinatie Heisafeest en Dorpsquiz was er
een om in te lijsten. Het hele dorp op de been! We moeten lang terug
om te bedenken wanneer dit voor het laatst is geweest. De Heijenaren laten zich onder ons gezegd niet zo gemakkelijk uit de luie stoel
jagen… Maar omdat het zo mooi was hieronder de verhalen van
de dolle winnaars, het blije Quizteam en het gelouterde Heisateam.
Daar gaat-ie dan:

Niks mooiers als het interviewen van winnaars….
Beste mensen, als je dit leest is het alweer ruim een maand
geleden, maar deze interviews zijn gehouden meteen
na afloop van de uitslag van de Eerste Heijse Dorpsquiz
InSpannendHeijen.
Verser dan vers van de pers dus! Het gevoel is misschien al
wat afgezwakt, maar het was zo mooi, dat “teruglezen” geen
straf zal zijn….
Vrijdag 20 april 2018
De Quizavond. In de week ervoor konden de 27 aangemelde
teams al warmlopen door een aantal vragen te beantwoorden,
alvorens met de eigenlijke quiz te beginnen. Het gonsde
meteen in Heijen. Ineens was er van alles “verdacht”. Wat
moest het logo in de etalage van Hans Coenders? En ook
bij voormalige slagerij Martens was kennelijk iets te zien,
maar wat? Uiteindelijk waren het twee vragen die bijna
iedereen met enig speurwerk een antwoord op kon vinden.
De avond zelf barstte om half 7 los. De quizleiders kwamen
bijeen in Café Zalen Jan en ontvingen een omvangrijk
vragenboekwerk, bijgenaamd de Quizbijbel, met twee losse
kopieën. De smiechten van het Quizteam hadden alle voor
de teams handige internetpagina’s “uit de lucht” gehaald. Dus
niet even sneaky voor antwoorden kijken op de websites van
www.heijen.info, het gilde, de fanfare, de voetbalclub en zo
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nog wel een paar. Dat was effe een tegenvaller, maar geen
enkel team liet zich uit het veld slaan. Een bombardement,
anders kun je het niet noemen, aan vragen was neergedaald
op Heijen. Op straat is het nog nooit zo druk geweest. Er
werd gefietst en gelopen van “niets naar nergens” om vragen
op te lossen en opdrachten te vervullen. Om half 12 precies
moesten de originele vragenboekwerken met de antwoorden
weer bij het Quizteam in Café Zalen Jan worden ingeleverd
om niet gediskwalificeerd te worden. Het was op diverse
quizlocaties nog lang erg gezellig….
Zondag 20 mei 2018, Eerste Pinksterdag, de derde dag
van het 9e Heisafeest…
Die middag hadden de 27 teams nog enig denk- en doewerk
te verrichten waarmee het puntental dat op vrijdag 20 april
al binnen was geharkt nog iets op te krikken. Ieder team had
de opdracht gekregen een taart te bakken en daar waren
oogstrelende en smaakvolle creaties bij. De door de vakjury
drie beste taarten kregen bonuspunten. De stukjes taart
vonden gretig aftrek. De opbrengst kwam ten goede aan het
goede doel van de winnaars.
Na de koffie met koek kwamen er een 20-tal meerkeuzevragen
voorbij, de meeste betrekking hebbend op de Heijense
verenigingen. Daarna verkasten de teams naar buiten om op

het zonovergoten terrein het logo van InSpannendHeijen in
elkaar te legpuzzelen. Tijdens het puzzelen moest door andere
leden van de teams over het halve veld een bal vervoerd
worden, gedrukt tussen twee boezems, wat hilarische taferelen
opleverde. Daarna moest de stormbaan nog bestormd worden.
Toen was het voorbij en kon de organisatie zich terugtrekken
om alle punten bij elkaar te tellen en zo de winnaars te bepalen.
Intussen genoten de teams van het zonnetje en van de muziek
van de Rosentaler. De tap maakte overuren.
De twee enthousiaste presentatoren, Ruud en Friso, lieten
ons lang in spanning bungelen voordat ze de definitieve uitslag
bekendmaakten, maar eindelijk tegen half 6 was het zover. De
nummers 1, 2 en 3 werden bekend gemaakt en de rest was
“vierde” geworden.
De Winnaars….
We grepen de dolle winnaars, de leden van vriendengroep
SMS, direct bij hun lurven en speelden met hen een (nep)quiz.
Namens SMS spraken we met Erwin Jansen, Oscar Klein en
Cor Klaassen.
Vraag: Wat ging er door jullie héén toen jullie hóórden dat jullie
gewonnen hadden?
A: niets, B: leuk, C: we gingen uit ons dak.
Antwoord C bleek het juiste antwoord, natuurlijk! De
vriendengroep SMS bestaat uit wel veertig personen. Die
wonen niet allemaal meer in Heijen, maar voor de quiz kwamen
ze graag “noar huus”. “Het was een keileuke avond, het leek
wel een reünie. We zaten in de voetbalkantine. We lieten de
kinderen buiten de doe-opdrachten doen en gingen met de
volwassenen de quizvragen te lijf. Iedereen pakte de vragen die
hem of haar het beste lagen. Er was geen uitblinker, we hebben
alles samen gedaan. En dat we nu ook nog gewonnen hebben,

ongelofelijk.”
Vraag: Waren de vragen:
A: veel, maar makkelijk, B: weinig, maar moeilijk, C: veel en heel
moeilijk.
Antwoord C. “Het was maar goed dat we met zo velen
waren…”
Vraag: Waar hebben jullie het meeste plezier aan beleefd:
A: de gezelligheid met elkaar, B: de saamhorigheid, C: de haka
Antwoord C, de haka. Maar de andere twee natuurlijk ook.
Vraag: Is de quiz voor herhaling vatbaar?
A: zeker niet, B: misschien, C: zeker weten van wel!
Alwéér antwoord C, maar het hoeft niet elk jaar. Om de drie
of vijf jaar is volgens de winnaars het beste.
Het gewonnen bedrag is bestemd voor een goed doel dat van
tevoren moest worden opgegeven. Het zal geen verrassing zijn
dat het bedrag bestemd is voor Erwins project in Kenia. In de
wijk Mysa in Nairobi leiden Erwin en zijn team lokale mensen
op tot fysiotherapeut. Erwin: “Je bedenkt niet meteen dat je
wint, maar nu we het gewonnen bedrag van € 400,00 mogen
besteden in Kenia dan denk ik als eerste aan het realiseren van
een goede internetverbinding.
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Het Quizzzzteam!
Na afloop van de eerste Heijense dorpsquiz, met de pakkende
naam InSpannendHeijen, wat is er dan leuker om met een tevreden
en enthousiast Quizteam te praten over de afgelopen periode.
Ook dit interview in een quizvorm, uiteraard met een knipoog…

(Twee weken later liet Erwin ons via Facebook weten:
Lieve mensen, het geld wat we met vriendengroep SMS
gewonnen hebben tijdens de Heisa dorpsquiz is goed
terecht gekomen! In plaats van een Wi-fi verbinding had
de revalidatie- en fitnesszaal waar wij mensen opleiden tot
fysiotrainers een opknapbeurt nodig. Alles werkt weer en er
kan volop gewerkt worden. Bedankt allemaal!!!
Ook namens de mensen in de sloppenwijken van Nairobi.)
En ook moj om te vermelden: Het winnende team was het van
harte over één ding eens:

“De beste prestatie is geleverd door het
Quizteam.“
Namens alle teams en dus van vrijwel geheel Heijen: SMS, van
harte gefeliciteerd met deze fantastische overwinning!
Eervolle vermeldingen
Op de tweede plaatst eindigde de Heijense Revuegroep & Co. Zij
ontvingen € 200,00 voor hun goede doel: Zonnebloem Heijen.
De derde prijs ging naar Duck Gewiekst. Hun goede doel: de
Stichting ALS ontvangt € 100,00.
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Het is zondag 20 mei, 18.30 uur.
We zijn nog steeds in de warme Heisatent. Na het interview met
de winnaars zijn nu de blije organisatoren aan de beurt. Allereerst
complementeren we hen uitgebreid met de meer dan geslaagde
dorpsquiz en dan komen onze zogenaamde meerkeuzevragen….
Vraag: Hoe lang zijn jullie met de voorbereidingen bezig geweest?
A: weekje, B: maandje, C: meer dan een jaar.
Natuurlijk C. Het idee leefde al een poosje bij Eric van Dijck die in
een ander dorp een dergelijke quiz meegemaakt had. Maar voordat
het idee gestalte had, een quizteam gevormd was en ideeën
konden worden omgezet in daden, ja, dan ben je wel even zoet.
Maar omdat de respons zo geweldig was hebben ze er helemaal
geen moeite mee, dat het toch wel wat hoofdbrekens heeft gekost.
Vraag: Wat was het moeilijkste deel?
A: alles op een rijtje krijgen, B: de ideeën in vragen en opdrachten
samen te brengen, C: het maken van het quizvragenboek.
Dat blijkt toch wel antwoord C te zijn. Ga maar na. Je kunt door
iedereen vragen en opdrachten laten verzinnen en dat hadden ze
ook ondergebracht bij diverse “subcommissies” maar dan moet
het allemaal samenkomen in één document dat ook nog eens 27x
gekopieerd moest worden. Een Heij(d)ens werk!
Vraag: Hoe komen jullie aan dit prachtige weer?
A: “We hadden het verdiend.” Andere opties waren er niet….
Vraag: Wat was het spannendste deel?
A: geen spanning, B: gaat het lukken? C: wordt het mooi weer…
Nou C hebben we net al afgecheckt. Dus het werd B. De spanning
of het ging lukken was immens. Gerwin: “We hoopten op tien
teams. Vijftien teams zou een groot succes zijn, maar dat we nu 27
teams op de been hebben weten te brengen…, waanzin!”
Vraag: Waar hebben jullie het meeste van genoten?
Deze vraag hebben we maar niet als quizvraag behandeld. Het
quizteam komt superlatieven tekort om hun gevoelens te
beschrijven, maar het meeste hebben ze toch genoten van het
enthousiasme van de teams zelf. Dat het zo leefde in het dorp, dat
het zo’n enorm succes is geworden. Het gevoel van trots dat het
zo leuk was.
Het is ook zeker voor herhaling vatbaar maar net als de winnaars
vinden ze dat het niet elk jaar hoeft. Dat kan ook niet.
Naast de benodigde “manuren” die in de organisatie gaan zitten
zal er ook tijd nodig zijn voor nieuwe ideeën, originele vragen en
actuele onderwerpen. Bovendien moeten de deelnemers er ook
weer zin in hebben!

Het enthousiasme maakte alle zweetdruppeltjes goed. Dat
iedereen met een goed gevoel naar huis gaat is voldoende. Heijen
heeft goed gepresteerd. “Heijen Samen” blijkt eens te meer een
garantie voor een krachtig en sterk groepsgevoel.
Je kunt een hele hoop superlatieven bedenken voor dit hechte
team, maar we vatten het maar kort samen:
Fantastisch gedaan, Quizteam! Van harte gefeliciteerd met
dit enorme succes en ontzettend bedankt, namens alle 27
teams….. Zéker tot een volgende keer!
(De complete uitslag staat op het prikbord.)
Napraten met het Heisateam
Na de dolle interviews met de winnaars en het Quizteam kan
een evaluatie met het Heisateam niet uitblijven. Dat deden we
een paar weekjes later. Inmiddels is iedereen weer met de voeten
op aarde, maar dat neemt niet weg dat ook dit team met veel
voldoening terugkijkt op de afgelopen periode. Ze vertellen:
“We zochten nieuwe teamleden voor de organisatie van het
Heisafeest. Toen kwam Eric van Dijck in beeld. Hij kwam met
nieuwe ideeën: In Overloon had hij een dorpsquiz meegemaakt.
Is dit ook niet iets voor Heijen, vroeg hij zich af. Toen hij dat ter
sprake bracht zijn we gaan overleggen hoe dit aan te pakken.
Het was voor het Heisateam te omvangrijk om dit er ook nog
bij te doen. Daarom werd besloten een kleine delegatie uit het

Heisateam uit te breiden naar een Quizteam.
Vanuit het Heisateam stapten behalve Eric
ook Nicole Scheffer, Wilma Verhasselt en Jeffrey Ankersmit in het
Quizteam. Dit team werd aangevuld met Gerwin Jansen, Ryanne
Hermsen, Friso Cornelissen, Meike Elbers en Dominique Willems.
Het team had geen flauw idee hoe het plan van een dorpsquiz in
Heijen zou landen. En natuurlijk zouden er kosten aan verbonden
zijn die ze onmogelijk zelf in het begin konden ophoesten. Door
de intensieve samenwerking met ons, het Heisateam, kon er een
start-up worden gecreëerd. Wij konden hen een podium bieden.
De bedoeling is uiteraard dat het Quizteam in de toekomst
zelfstandig gaat functioneren maar nu konden ze nog meeliften
op de kennis en zeker niet onbelangrijk, de financiën, van het
Heisateam. Wij zijn super trots op alle sponsoren en vrijwilligers
die trouw bijdragen aan het Heisafeest. Die zorgen ervoor dat we
nu al negen jaar op een rij een spetterend dorpsfeest mogelijk
kunnen maken met zoals dit jaar in combinatie met de dorpsquiz.
Aan het opstarten van een dorpsquiz zit behalve het verzamelen
van vragen ook zeker nog een financiële kant. Denk aan drukwerk,
de quizboeken, de reclameartikelen, shirts, beamers, prijzengeld. Je
hebt geen idee hoe dit in de papieren kan lopen. Tel daarbij op de
onzekerheid over het aantal deelnemende teams, dan kan dat zeer
lastig worden! Door de samenwerking met ons, het Heisateam,
konden wij garant staan. Inmiddels weten we beter, want gelukkig
was Heijen super enthousiast en waren er heel veel teams die
deelnamen.
Wat hebben we gelachen en genoten op de quizavond! Mensen
gaven elkaar tips en men was achterdochtig over de kleinste dingen!
Heel vermakelijk om te zien dat mensen overal heengingen en

De gelukkige prijswinnaars!
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DE COMBI-APK
VOOR € 19.
OOK IN DE KOUDE MAANDEN ZIT U ER
WARM BIJ.
Komt de APK van uw Opel eraan, dan laat dat u wellicht
koud. Toch zit u er in de winter graag warmpjes bij. Daarom
bieden wij u de Combi-APK. Dat is een APK met gratis Opel
Wintercheck, voor maar € 19. Zo kunt u écht zorgeloos de
winter in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

AUTO JETTEN CUIJK

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

APK inclusief afmeldkosten, EOBD, roetmeting/viergastest en btw. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

fanatiek bezig waren met de opdrachten. Op straat was het druk!
We waren zelfs bang dat het TE druk zou worden. Al die kiendjes
op de fietsjes! Om half twaalf ging er ergens nog vuurwerk af, dat
was helemaal lachen! Men dacht dat wij dat georganiseerd hadden,
maar dat was helemaal niet zo!
De zondagmiddag tijdens het Heisafeest was een knaller. Wat zo
leuk was: zoveel mensen die nog nooit ons Heisafeest bezocht
hadden waren er nu. We kregen heel veel positieve reacties.
We hadden wel een ENORM probleem, haha! We konden geen
vrijwilligers vinden voor de bar en andere hand- en spandiensten,
want iedereen wilde meedoen aan de Quiz. Daarom ook heel
veel dank aan alle fijne vrijwilligers uit de rest van de gemeente
Gennep. Zonder jullie hadden we het niet gered! En natuurlijk

nogmaals heel veel dank aan de maar liefst 67 sponsoren die niet
alleen het Heisafeest maar deze keer ook de Dorpsquiz mogelijk
hebben gemaakt. Een bijzondere gebeurtenis, dat was het….
Ook over de andere delen van het feest hebben wij een goed
gevoel. De discoavond was voller dan ooit. Bij het optreden van
Anderkovver hebben we er echt op gelet dat de muziek niet
te hard stond zodat je elkaar ook nog eens kon verstaan. De
ouderenmiddag en de H.Mis in de tent werden goed bezocht.
Helemaal prima. En dat allemaal in een heerlijke lentezon! Wat wil
‘ne Heijse mi.ns nog mèr…..”
Tip: bij Friso Cornelissen liggen alle quizboeken + de antwoorden.
Als je belangstelling hebt, kun je deze bij hem ophalen.

Foto’s zijn van Piet Manders

Vacature redactie Hèjs Nèjs
Voorzitter redactie
Sinds 2010 maken wij met ons enthousiaste en geoliede team het Hèjs Nèjs. Vanaf het begin heeft Henk
Kerkhoff de voorzittersfunctie binnen de redactie vervuld. Onlangs heeft Henk aangegeven deze taak te
willen overdragen en als ‘gewoon’ redactielid bij het team betrokken te blijven. Daarom zijn wij op zoek naar
een inspirerende persoon, die de taak van redactievoorzitter wil en kan overnemen.
De taken als voorzitter houden in grote lijnen het volgende in: het behartigen van organisatorische zaken, het
fungeren als vraagbaak, het bewaken van de grote lijnen, het leiden van de redactievergaderingen en, in een
voorkomend geval, het leveren van redactionele bijdragen.
Heeft u interesse in deze boeiende en uitdagende functie of heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact
op met Henk, bij voorkeur per e-mail: henk.kerkhoff@heijen.info
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F
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

10

CT_adv_A6.indd 1
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Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per
week. Dichtbij en vertrouwd.
In Gennep en omliggende dorpen bieden wij verpleging
en verzorging bij u thuis. Ook bieden wij hulp in de
huishouding en thuisbegeleiding.
Samen vinden wij de zorg die bij ú past!

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

Badmintonnen in Heijen
JOY’S
Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Joyce
Voesten, 41 jaar. Ik ben gespecialiseerd in probleemnagels,
seniorennagels, nagelbijtproblemen en het aanbrengen van
gelnagels en gellak.
Na een gedegen opleiding gevolgd te hebben en veel
ervaring te hebben opgedaan ben ik sinds deze maand
gestart met mijn eigen onderneming.
Ik kom bij u aan huis om uw nagels te verzorgen. Dit
kan gaan om het laten verzorgen en/of lakken van uw
natuurlijke nagels, maar ook het laten verstevigen en/of
het verlengen van uw nagels. Een manicurebehandeling,
het laten zetten van gel- of acrylnagels, het lakken van uw
teennagels met gellak en het weer mooi maken van uw
kalknagels behoren eveneens tot de mogelijkheden.
Nagelbijter s zijn bij mij ook van harte welkom. Ik probeer
alles om u van het nagelbijten af te helpen. Hier heb ik
eventueel ook een speciaal “nagelbijtarrangement” voor.
Mijn werkgebied is de regio tussen Nijmegen en Venray.
Ik werd dagelijks tussen 8.00-18.00 uur, maar desgewenst
kunnen andere tijden besproken worden.
Voor mijn aan huis service vraag ik slechts een kleine
onkostenvergoeding.
Denkt u na dit gelezen te hebben: ik zou het ook wel eens
willen proberen, maar weet niet of het iets voor mij is? U
mag altijd contact met mij opnemen voor meer informatie.
Tenslotte: Ik wil hierbij alle lezers van het Hèjs Nèjs tot 1
augustus 2018 een kennismakingsbehandeling aanbieden
voor een prijs van € 24,00, ongeacht wat u graag wilt laten
doen.
Wie weet zien we elkaar snel!
Groetjes, JOY’S
Telefoon: 06-14020035 / joysnagels@gmail.com
Facebook: JOY’S complete nagelverzorging aan huis.

/

de dames vanaf het nieuwe
Evenals de heren, gaan we met
nen. Tot dusverre speelden
seizoen op woensdag badminton
: van 19.30 tot 20.30 uur.
de dames op maandag. Tijd
20.30 tot 21.30 uur.
Aansluitend spelen de heren van
kom dan ger ust een keertje
Heb je zin om mee te doen,
r:
kijken, of bel voor meer info naa
28116547
Dames: 06-53196799, heren: 06-

De uitslag van de Eerste Heijens
e Dorpsquiz:
Plaats
Nr
Team
1
1
SMS Schuttershof Makt Schik
2
2
Heijse Revue & Co.
3
15
Duck gewiekst
4
8
Van alles, en nog niks!
5
16
Participleintje & Co.
6
7
P.I.G.
7
27
Ger, Jos, Theo en de kinderen
8
13
De Hazelkamp
9
20
van alles wat
10
24
Heijewah!
11
11
50 tinten wijs
12
6
Ratatouille
13
3
Nog Meer
14
5
Jan Man Show
15
10
Sander tjes&Co
16
23
Van Allerlei Kwaliteiten
17
14
BC HAF
18
4
Is ok moi
19
9
Team T.I.O.N.A
20
12
Halluf Um XXL
21
19
Kwisutwel
22
22
Senior Raad van 11 & Co
23
26
Bijelkaargeraaptzooitje!
24
17
Fc Fluum op de pluum
25
18
Gewoon achter de kerk!
26
25
Team CoDe
27
21
De Meidoorn en Co
Tip: bij Friso Cornelissen liggen
alle quizboeken en de
antwoorden op de vragen. Als je bela
ngstelling hebt, kun je
deze bij hem ophalen.

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.

OFFSET & DIGITAL PRINTING
PRINT MANAGEMENT
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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.

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

Zaterdag 1 september
Zondag 2 september
Maandag 3 september
Dinsdag 4 september
Dorpsplein - Kermis

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 2 september
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - KermisFrühschoppenconcert

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

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
jan.teerling@heijen.info

Week 35

Maandag 3 september
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kermis-Dansmiddag

Woensdag 12 september
KBO afd. Heijen - Fietsen

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506

Woensdag 26 september
Zij Aktief - Filmavond 4 Events Gennep

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)

Donderdag 4 oktober
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Oplage:
900 stuks

Dinsdag 23 oktober

Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65 RABO 0101803974
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
28 augustus 2018.
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Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844

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
€ 65,-.

Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Marita Wit

Belangrijke telefoonnummers

Sint Dionysiusgilde - Donateursactie

Het maandblad is een informatie-bron voor alle bewoners en
bedrijven van Heijen. Het wordt
huis-aan-huis verspreid.

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

Agenda

19.30 uur Café-Zalen Jan
Zij Aktief - Informatieavond over dementie

In juli heeft Hèjs Nèjs vakantie.

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

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

Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp)
Proteion Thuisbegeleiding		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:		
Dierentehuis De Mere:		
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:		

024-3550222
024-6414982
088-8113550

www.teunarts.nl

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen
(Veelal uit voorraad leverbaar)

Aktiemodel Vetego B33

Aktiemodel Vetego 02

Aktiemodel Vetego B11

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,-

3 motorig mét accu in leder vanaf € 1995,-

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,-

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils
meer dan 230 modellen

Banken & bankstellen
Meer dan 40 modellen

Assortiment

Relaxbanken
Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Advies

Bezorging
Gratis levering

in onze 2000m² showroom

Door 45 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

met zitmeubelen krijgt u

door heel

relaxfauteuils van Nederland

bij ons het beste advies

Nederland

Garantie

Levertijd

Voordelig zitten?
Op onze 1e verdieping:

Enkel Europees

Onze meubelen zijn veelal

topfabrikaat met minimaal

uit vooraad leverbaar

100 á 150

5 jaar fabrieksgarantie

dus binnen 1 week

Weg=Weg aanbiedingen

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
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

