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 stellen zich voor!

De dijkwachters

De baby’s van 2014

winnares van de fotoquiz
Anja Jansen

CV De Wortelpin
55 jaar



Vanaf 1 januari 2015 zijn onze kantoren Boxmeer,

Cuijk, Gennep en Mill geopend van maandag tot

en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook buiten bovenstaande kantooruren zijn wij op

afspraak beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag

tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op

zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Voor particuliere vragen via (0485) 450 450 en

voor zakelijke vragen via (0485) 450 113.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gewijzigde openingstijden

per 01-01-2015
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Voorwoord en Inhoud

Verder in dit nummer:  4 column  |  4-9 verenigingsnieuws  |  11 berichten van het bestuur  
|  15+21 prikbord  |  22 heisa  |  35 agenda en belangrijke telefoonnummers

DE WINNAAR VAN DE 
FOTOQUIZ

13

Voor u ligt de eerste Hèjs Nèjs van 2015. Wij van de redactie hopen weer veel 
Heijs nieuws en lezenswaardige artikelen te presenteren. De 55e prins carnaval 
is sinds 10 januari bekend: prins Martien d’n Urste. Onder zijn bezielende leiding 
kan Heijen in het jubileumjaar een prachtige carnaval vieren. Meer over hem en 
de carnaval kunt u binnenkort lezen in Hèjs Nèjs.
Nieuw dit jaar is, dat Hèjs Nèjs wel in augustus, maar niet in juli zal verschijnen. Dat past beter bij de 
vakantieperiode en de start van het nieuwe seizoen voor veel verenigingen. 
Speciale aandacht vragen wij voor de babyfotoshoot, waar alle in 2014 in Heijen geboren baby’s zich aan u 
voorstellen. Hèjs Nèjs staat weer boordevol. Veel lees- en kijkplezier!
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Drie korte woorden, maar ze omvatten wel alles wat er 
was, wat er is en wat er komt. Zo aan het begin van het 
nieuwe jaar aardig om dit op je in te laten werken. Mijn 
gedachten hierover werden geprikkeld op 1e kerstdag. 
Toen was ik de gelukkige omstandigheid om het kerst-
concert van een harmonie aan de andere kant van de 
Maas bij te wonen, meer precies Semper Unitas uit 
Sambeek. Spelen sinds jaar en dag in de Concertafde-
ling, en dat was wel te horen. Wat een klank! En wat 
een uitgebalanceerd geheel. Een streling voor oog en 
vooral oor. De sfeer was er een van saamhorigheid. De 
voorzitter van deze enorme vereniging vertelde in zijn 
toespraak over het verleden van de vereniging, over hoe 
het nu gaat en over zijn overpeinzingen over de ver-
wachte gang van zaken in de toekomst. 

Toen – Nu – Later

Mijn gedachten gingen naar deze kant van de Maas. Als 
je het fanfare-/harmonielandschap overziet, merk je dat 
het schijnbaar steeds moeilijker wordt om de verenigin-
gen op peil te houden wat betreft aantal leden. Over de 
muziek doe ik geen uitspraak, maar ik durf wel te bewe-
ren, dat voor een goede totaalklank alle passende mu-
ziekinstrumenten aanwezig en bespeeld moeten wor-
den. Elke vereniging vervult een belangrijke rol in haar 
gemeenschap en dat moet vooral zo blijven. Maar als 
je d a a r n a a s t een nieuwe vereniging zou oprichten, 
waar je met pak-hem-beet een man/vrouw of zeventig 
een compleet blaasorkest zou vormen uit leden van de 
plaatselijke verenigingen en wellicht met toetreden van 
oud-muzikanten, zou de weegschaal tussen deze en 
overzijde van de Maas een beetje in evenwicht kunnen 
komen. Er is dan nog wel een weg te gaan, maar met 
goede wil en veel inzet kom je een heel eind.
Wellicht toekomstmuziek en niet meer dan een niet te 
verwezenlijken droom, maar zonder dromen ontstaan 
geen nieuwe ontwikkelingen. Dus wie weet?
Vond het aardig om mijn gedachten op deze wijze op de 
toekomst te richten. Wie pakt de handschoen op? Een 
nieuw jaar, een nieuwe kans!

Column

Welkom in ons nieuwe clubjaar 2015.
Dit gaat een jaar worden met vele veranderingen.
We zijn er allemaal min of meer mee bezig, we zijn bezorgd 
over de zorg. We kunnen ervan afhankelijk worden. Is er 
nog een goede “opvang” als we zelf niet meer kunnen?
Het is begonnen, de gemeenten hebben een grote kluif 
op hun bordje gekregen.
We gaan samen hierin participeren. Je bent niet alleen, we 
kunnen elkaar “de weg” wijzen. Maar vraag er wel naar. 
Het zal zijn als een kind. Dat begint te leren lopen, het 
wordt vallen en opstaan, maar de balans zal er zeker weer 
komen, maar dan anders als dat we gewend waren. Het 
komt goed, dat willen we allemaal.

Als “Vereniging van Senioren” kunnen we terugzien op 
een mooi jaar. Leuke activiteiten en veel gezelligheid.
2014 - was het Diamanten jaar voor onze club.
We hebben het samen op een heel mooie wijze gevierd.
De receptie, de H. Mis, de serenade, de geweldige brunch, 
fijne muziek.

Het was een prachtig samenzijn.
Hier sprak uit  - Deze club van Senioren - daar wil je 
bij horen!

En zo gaan we het nieuwe jaar in. Er zullen weer de 
mooiste momenten voorbij komen maar ook verdrietige 
die alle aandacht nodig hebben.
We zijn er voor elkaar en geven elkaar onze steun en 
vriendschap.

Als Bestuur wensen wij u in het Nieuwe jaar. De mooiste 
momenten - Geluk - Gezondheid - Liefde.
Een warme groet, Theo, Carla, Annie, Riek, Mia, Jan.

Carla Bos, secretaris.

De tijd is te traag voor wie wacht, te snel voor wie 
bevreesd is, te lang voor wie treurt, te kort voor wie zich 
verblijdt. maar voor wie liefheeft duurt de tijd eeuwig!

Lady Jane Fellowes.

K.B.O. Heijen - De Vereniging voor Senioren
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Verenigings- en ander nieuws

GEZELLIG CARNAVAL & DANSMATINEE VOOR ALLE 55-PLUSSERS.
Donderdag 12 februari 2015. Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur.

In D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10, Heijen.
Entree € 5,00. Lekkere hapjes worden geserveerd.

 
Deze middag speelt voor u ons Traditionele Huisorkest “ALDÖRUM” dans- en stemmingsmuziek..

 
De dansgarde van de Wortelpin zal voor u optreden..

De Raad van Elf zal ook acte de présence geven....
En natuurlijk spelen we onze beroemde tombola, met mooie prijzen.

 
Ontmoetingsplaats voor vrienden en bekenden, altijd geslaagd!

 
Deze middag wordt georganiseerd door KBO / ZONNEBLOEM HEIJEN.

Nog mar un par wèèk te gaon en dan barst ut 
carnavalsfeest wèr los. 
Òk dit jaor vliege wej die dol dwaze dagen ien mit onze 
knaller “Zotte Zaoterdag!!“. Umwille van ut 55 jurrig 
bestaon van carnavalsvereniging De Wortelpin hebbe 
we alle registers oopè  getrokke. Mit drievoudig LVK 
winnaar “Weej Dreej” zulle wej dizze zotte zaoterdag 
d’r ien knalle. 
Wej vervolge ut programma mit un optrejè van de 
LVK finalisten van vurrig jaor “De Breurkes” en als 
afsluuter van al dèt muzikaal geweld gève “Thijssen 
en Co” um nog efkes van Jetje. Al deez grandioze 
artiesten zulle ollie verwenne mit prachtige Limburgse 
carnavalsmuziek. Gè zult mit blèère, mit danse, mit 
hosse of zelfs finaal uut ow dak gaon. Natuurlijk stèt 
onze DJ Bully Wully achter de dreijtoffel um ut geheel 
te verbiende mit zotte carnavaleske muziek vanaf de 
gevuulige plaot.
Tussendur zal òk dit jaor wèr op uutgeleeze momente 
de sirene gaon loeien. 
Heurde dan het lied van koning Pinteman, let dan op 
de Raodsleden van De Wortelpin. Zej zulle dan als 
gekke dur de zaol renne um van hun méters bier af te 
komme. Gè kunt dan vur unne zotte pries van € 11,- of 
6 mùùnte 11 bier koopè.

Vergèt  vural nie ow op ow mojst uut te dossen. Dèt 
mag als eenling, als paar of als groep, wácht mar es af 
wat dèt kan opleveren. 
Hoe laot gè mucht komme? Vanaf 20:30 uur ien onze 
residentie Schutterhof te Heije. Wej trappe af um 
21:00 uur. 
Dit motte zie.n, belèève, vùùle en prùùve!! Wej belòve 
ollie unne knettergekke Zotte Zaoterdag vol genot, lol 
en amusement!!

Wej hebbe d’r zin ien!!
De Zottezaoterdag kèmmissie 
Bart, Eric, Koen, Tom en Theo  

VERENIGING VOOR SENIOREN - 
KBO HEIJEN

Zotte zaoterdag op 14 fibbrewaarie 2015
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Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl
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Donderdag 22 januari  Jaarvergadering + kienen  
(‘s avonds )   

  Huldiging 2 jubilarissen                      
                                                                   
Donderdag 19 februari   Bezoek aan Kantfabriek 
   in Horst (middagprogramma)

Dinsdag 3   maart     Filmavond

Donderdag 19 maart  Yoga/meditatie/ademhaling
   door Carine Staaks (‘s avonds)

Donderdag 9  april  Dag voor Alleengaanden

Donderdag 23 april  Ritueelbegeleider Tiny School  
(‘s avonds)

Donderdag 21 mei  Exotisch fruit met Louis 
Elemans  (‘s avonds)

Zondag  31 mei Dauwtrappen

Donderdag 18 juni  Fietstocht met excursie 
(middagprogramma)

                                              

Juli vakantie                                               

Donderdag 20 augustus   Bezoek aan 
Rosarium Wellerlooi 
(middagprogramma)

Donderdag 17 september  Informatieavond over diabetes 
met een verpleegkundige en 
diëtiste(‘s avonds)

                                                                                            
Donderdag 22 oktober   Sieraden maken met 

Thea Sutmuller (‘s avonds)

Donderdag 12 november  ALV Roermond.  Voor alle 
leden. (hele dag)

Donderdag 26 november  lezing Eric Kolen over Eer, 
Schande en Humor 

  Humoristische avond

Donderdag 17 december   Kerstavond

Voorlopig jaarprogramma 2015 Zij-Actief.

Tijdens het nieuwjaarsconcert op 4 januari jongstleden 
werden drie leden van Die Original Maastaler in het 
zonnetje gezet.
Net voor de pauze werd Jos v.d. Venn door de voorzitter 
op het podium geroepen.  Jos is 25 jaar lid van onze 
vere niging. Tevens is Jos de fotograaf van onze kapel en 
de schilder vande prachtige achtergrond die men ziet 
tijdens onze optredens. Tevens is hij een gewaardeerd lid 
bij de geluidsgroep. John Selten pendelt al 15 jaar vanuit 
St. Hubert naar de repetities en optredens. Hij is een van 
onze bassisten en van onschatbare waarde binnen de PR 
commissie. Tenslotte werd Corinna van Well naar voren 
geroepen. Zij bespeelt al 15 jaar de klarinet en komt 
trouw elke keer vanuit Wemb, Duitsland, naar Heijen. 
Corinna zorgt altijd voor een vrolijke noot, zelfgemaakt 
gebak en heerlijke zelf gebrouwen schnaps.

Jos kreeg een zelfgemaakt beeldje en de beide andere 
jubilarissen een instrument met bloemstuk.
Wij, Die Original Maastaler, hopen nog heel veel jaren 
van deze drie leden plezier te hebben.

JUBILARISSEN BIJ 
DIE ORIGINAL MAASTALER

Verenigings- en ander nieuws

Corinna, John en Jos bij hun huldiging
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Competitie
De seniorenteams hebben het in het eerste deel van de 
competitie naar behoren gedaan. Het eerste elftal richt 
zich op handhaving in de 4e klasse. Als de opgaande lijn 
van de laatste wedstrijden wordt doorgetrokken moet 
deze doelstelling gehaald kunnen worden.

De jeugdteams hebben een zogenaamde najaarsreeks 
afgewerkt. Ook al werden er geen ploegen kampioen, de 
spelers en begeleiding kunnen tevreden terugkijken op 
deze reeks. Binnenkort begint voor hen het tweede deel 
van het seizoen in de vorm van de voorjaarscompetitie.

Plaatjesactie
Voor de tweede maal heeft Albert Heijn het initiatief 
genomen om tot een plaatjesactie voor Gennepse 
sportverenigingen te komen. V.V. Heijen zal aan deze 
actie deelnemen. Het is de bedoeling dat we over enkele 
weken beginnen met sparen. U hebt dan 2 maanden de 
mogelijkheid om te sparen voor al uw favoriete voetballers 
en andere mensen van de vereniging.

Jubilarissen 2014
Volgens traditie zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie de 
jubilarissen van het afgelopen jaar gehuldigd. Er waren dit 
keer 6 leden die een jubileum te vieren hadden. Ze waren 
allen aanwezig op de receptie, waar voorzitter Ineke 
Lambregts hen toesprak. De volgende personen zijn in 
het zonnetje gezet:

Cor Gerrits 60 jaar lid
Jan Giepmans 50 jaar lid
Peter Wessels 40 jaar lid
Erik van den Hoek 25 jaar lid
Miranda van den Hoek-Wilmsen 25 jaar lid
Rob Kersten 25 jaar lid

Op bijgaande foto 
zijn de jubilarissen 
afgebeeld.

De leden van fanfare EMM hebben als elk jaar ook het 
jaar 2014 afgesloten met de traditionele oliebollenavond.  
Op de laatste repetitieavond van het jaar wordt er niet 
gerepeteerd maar in plaats daarvan wordt in de bar van d’n 
Toomp teruggeblikt op het oude jaar.
 
De avond begon met een oudejaarsbingo voor de 
jeugdleden van EMM: de blokfluiters, slagwerkers en blazers 
gingen met elkaar de strijd aan voor de mooiste bingoprijzen. 
Natuurlijk met een glaasje fris en een zakje chips.
Nadat iedereen een prijs had gewonnen werd er nog 
gezamenlijk een oliebol gegeten en was het voor de 
jeugdleden tijd om naar huis te gaan. 
 
De trouwe oliebollenbakkers van EMM verwelkomden 
de leden van de slagwerkgroep en het fanfareorkest. 
Jan van Erp, Gerrit Stoffele en Wim Kusters hebben er 
inmiddels een traditie van gemaakt om voor alle leden 
tijdens de oliebollenavond oliebollen te bakken. In speciale 
bakkerskledij zorgen zij dat iedereen 1, 2 of 3 oliebollen 
krijgt.. 

En ze waren heerlijk! Graag zouden wij het recept met u 
willen delen, ware het niet dat onze oliebollenbakkers het 
recept strikt geheim houden. 
 
Even na binnenkomst volgde de huldiging van Theo 
Driessen die 40 jaar muzikant is.. Daarna verschenen de 
eerste bierpullen op de tap en bleef het tot in de late 
uurtjes gezellig! 

Leden en Bestuur van Fanfare EMM bedanken alle 
vrijwilligers die het afgelopen jaar behulpzaam zijn geweest 
tijdens de repetities en concerten.

V.V. Heijen maakt zich op voor 2e seizoenshelft

De Oliebollenavond van EMM

Verenigings- en ander nieuws
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Op vrijdag 27 februari organiseert Heisa weer een 
jeugddisco voor de jongste groep in de regio. Deze 
alcoholvrije avond heeft als doelgroep jeugd vanaf 
groep 7.

Wegens groot succes wordt de muziek op deze avond 
weer verzorgd door SBS Sounds bij Café Plan B, 
Hoofdstraat 39 in Heijen. 

De deuren gaan open om 19.45 uur en sluiten 
vervolgens om 20.00 uur.
Om 23.00 uur is het feest afgelopen en worden de 
deuren weer geopend.
De entree bedraagt € 2,00, muntjes voor deze avond 
zijn slechts € 1,00.

Vraag je vriendjes en vriendinnetjes en maak er een 
heel gezellige avond van!

In de kersttijd heeft EMM het altijd wel druk, er moet 
immers een sfeervol kerstconcert verzorgd worden. 
Wekenlang wordt er gerepeteerd op de bekende en 
onbekende kerstnummers, vaak samen met de solisten. 
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de koren en die 
Original Maastaler, de verteller en de voordraagster 
van een mooi kerstgedicht. Ook dit jaar werd het 
kerstconcert in d’n Toomp op 20 december goed 
bezocht. De leerling blokfluiters beleefden hun eerste 
officiële optreden. Onder leiding van Hanny van 
Rens lieten ze het aandachtig luisterend publiek hun 
vorderingen horen.
Dit jaar was de kersttijd voor EMM extra bijzonder 
want ook op 21 december moesten de leden van 
het fanfareorkest optreden. Namelijk gedurende de 

Kaarsjesavond die elk jaar op 21 december in Gennep 
op de Markt voor het oude raadhuis plaatsvindt. 
Ondanks de kou en de regen was er heel veel publiek 
en werd het een mooi en sfeervol gebeuren.

Carnavalsvereniging De Wortelpin presenteert op de 
dinsdag een geheel nieuwe opzet.
Buiten bij Schuttershof is er een middag met 
entertainment, feest en activiteiten. Dit is voor groot en 
klein, jong en oud, van de Heesweg tot aan het Nèj Erf. 
Er is een race en ook voor kinderen zijn er activiteiten.
Tijdens de race strijden steeds twee duo’s tegen elkaar 
door met behulp van een steekwagen een parcours 
af te leggen. Doel is om heelhuids de eindstreep te 
halen. Maak kans op ludieke prijzen! Wie durft er deel 
te nemen?
Dit alles wordt op geheel eigen wijze begeleid en 
verslagen door ‘Het Garnituur’, bestaande uit o.a. een 

(valse) scheidsrechter, politieagent, zusters, presentatoren 
en “pastoor” Kees.
Er wordt ook teruggekeken op 
24 jaar boerenbruiloft in Heijen. 
Er is een speciaal programma 
voor alle bruidsparen en 
getuigen van al deze jaren.
Een dag waar carnaval voor 
staat. Veul lachen en veul schik!
Verdere info volgt! 
Kijk ook op onze website 
www.wortelpinheijen.nl

Heisa - Jeugddisco Heijen 2015

EMM’s Kersttour…

Dollen Dinsdag op 17 februari

Verenigings- en ander nieuws
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   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

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

www.ves-autoschade.nl
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Bericht van het bestuur

Bericht van 
het bestuur 

2015 is alweer begonnen en in deze Héjs Nejs zit het 
contributieformulier voor dit jaar.
Net als voorgaande jaren bedraagt de contributie voor 
dit jaar €10,00.
Hiervoor krijgt u het Hèjs Nejs aan huis bezorgd, met 
Pinksteren weer een Heisafeest, voor de jeugd het 
lentefeest, de kermisopening en voor iedereen op het 
eind van het jaar weer de sfeervolle kerstboom, een 
steeds up to date  website, worden de ontwikkelingen 
en effecten op ons dorp nauwgezet gevolgd en wordt 
door de vereniging gewerkt aan een attractief Heijen.
De vereniging Hèjje Mojjer bestaat dit jaar officieel 5 
jaar en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Het bestuur wil een blijvende verfraaiing aan het 
dorp geven.  
Op het formulier kunt u kiezen op welke manier u de 
contributie wilt betalen.

Als u ervoor kiest om de contributie contant of per 
bank te betalen vult u het stukje in bij 1.
Als u ervoor kiest om het via automatische incasso te 
doen dan vult u het stukje in bij 2.
Tot wederopzegging wordt dan jaarlijks per 1 maart 
de contributie automatisch ingehouden.

A.u.b. het formulier voor 16 februari 2015 inleveren  
zoals beschreven op het formulier.

Na vijf jaar Hèjje Mojjer hoeven we eigenlijk niet meer 
te beschrijven waarom u lid zou moeten worden, dat 
hebt u de afgelopen jaren wel ervaren. Toch willen 
we nog even aangeven dat het aantal leden van groot 
belang is. Het maakt ons sterk richting gemeente en 
andere organisaties. 
Uw lidmaatschap is dus een stem vanuit en steun voor 
het dorp.

Bestuur Hèjje Mojjer   

Bericht van 
het bestuur 



Boeren met ambitie

www.forfarmershendrix.nl

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.  

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het 

boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten, 

werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een 

tevreden klant.

Boeren met ambitie

Heeft uw dier jeuk, krabt het continu en likt het de huid 
kapot of heeft het spijsverteringsstoornissen? 

Kan uw dierenarts u niet meer helpen of krijgt het dier 
zware medicijnen als prednison of cortison?
Wilt u uw dier op een natuurlijke manier helpen, zodat 
het weer lekker in zijn of haar vel zit? 

Dierenpraktijk Maasduyn helpt uw dier van de klachten 
af, met bioresonantie en de juiste voeding!

Informeer vrijblijvend:
Josefien Hagenaars 
Lankerseweg 3  
6598DH Heijen  
www.maasduyn.nl
praktijk@maasduyn.nl
0485-532535
06-22472021

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Ad-

vies en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest 

ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

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

En de winnaar is…..
Anja Jansen!

In de 50e editie van het Hèjs Nèjs stond een fotoquiz, bestaande uit fragmenten van foto’s die eerder in het blad 
gestaan hebben. Een hele kluif om al die foto’s te achterhalen. Maar Anja Jansen van het Nieuw Erf is het gelukt. 
De jury bestaande uit ons redactielid Erica en haar buurvrouw Angeline van Tankeren hebben alle inzendingen 
beoordeeld en die van Anja kwam als beste uit de bus. Ze had niet alleen alle antwoorden goed, maar ook bij elke 
foto een tweeregelig gedichtje verzonnen. Dus gingen wij op een doordeweekse dinsdag met het “Troefpakket” 
onder onze arm naar het Nieuw Erf om het haar te overhandigen en natuurlijk ook voor een diepte-interview. 

En nu de echte antwoorden…..:
Antwoord op vraag 1: Ik zat aan de computer 
toen ik een berichtje kreeg van Erica, het begon 
met goedemorgen Anja, jij bent gekozen als 
winnaar van de fotoquiz….enzovoort. Toen wist 
ik het.
Antwoord op vraag 2: Ik vond het leuk! Echt 
super leuk, het was wel een heel gezoek, ik ben 
er de kerst goed mee doorgekomen!
Antwoord op vraag 3: Nou neuh, dat denk ik 
niet, maar ik maak de laatste tijd wel wat vaker 
gedichtjes, dat vind ik leuk. 
Antwoord op vraag 4:  Ja, ik ben wel een paar 
centimeter gegroeid, geloof ik. Ha! Ik heb het 
’s avonds gelijk aan de bestuursleden van  Zij-
Actief verteld. Zij vonden het ook heel leuk 
voor mij…..

Het Troefpakket werd door ons redactielid Erica 
aan Anja overhandigd en het werd met groot 
genoegen in ontvangst genomen. Troefpakket. 
Troefpakket? 

Binnenkort in de Dikke van Dale:
Troef ’pakket, o (–ten), vnw, royaal levens-
middelen pakket, speciaal samengesteld door 
Jos en Brigitte te Wierik van de Troefmarkt 
in Heijen, dat een blij gezicht oplevert bij de 
ontvanger ervan. 

Zoiets…..

Anja, van harte gefeliciteerd!
(Wegens plaatsgebrek kunnen we de uitslag 
niet meer kwijt in deze uitgave, maar zal in 
een volgende editie worden gepubliceerd.)

Vraag 1:  Anja, weet je nog waar je WAS toen je het grote nieuws over je prijs 
hoorde?
Antwoord: Jaaaa! Haha! Ik zat net in bad het Hèjs Nèjs te lezen toen jullie belden. 
Van blijdschap liet ik het blad in het water vallen, het ligt nu nog te drogen op de 
verwarming. 
Vraag 2: Wat ging er door je HEEN toen je het hoorde?
Antwoord: Alles! Blijdschap, ongeloof, verbazing, ontkenning zelfs! Ik, een prijs 
gewonnen! Het moet niet gekker worden! Ik wil ook iedereen bedanken…. Mijn 
familie….. die zeiden steeds, je moet dóórgaan met puzzelen! Vooral dóórgaan! 
Je bent zo goed op weg, niet opgeven! Ik wil ook het hele team bedanken en de 
buurt, die me zo gestimuleerd heeft! En ook Jos en Brigitte van de Troefmarkt, die 
deze fantastische prijs ter beschikking hebben gesteld… Ik ben vast nog iemand 
vergeten te bedanken! Dus iedereen die ik vergeten ben te bedanken: Bedánkt!
Vraag 3: Heeft deze prijs je LEVEN veranderd, Anja?
Antwoord: Ja natuurlijk! Ik word op straat overal herkend, een ongekende sensatie. 
Ik word overal met open armen ontvangen, Iedereen wil met mij op de foto!  
Fantastisch!                                                                                                                                                    
Vraag 4: En heeft deze prijs JOU ZELF ook veranderd?
Antwoord: Nou en of! Ik zit veel beter in mijn vel. Er is echt een tweedeling in mijn 
leven ontstaan, vóór en na het winnen van de prijs. Je gelooft niet hoe zo’n prijs 
je leven totaal op de kop zet….. Niet dat ik ijdel ben geworden of zo, helemaal 
niet, ik ben verder heel gewoon gebleven, vraag dat maar aan Lambert, toch? ….. 
Lambert, hallo, zeg dat eens even? O, je zegt niks…..
Tot zo ver Hollywood….

Erica overhandigt het Troefpakket aan een blije Anja. Let ook op de fanmail achter hen.
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Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

www.walk.nl

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

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

open op afspraak - langeven 17 - 6598 md heijen - tel: 06-10601856

Uw adres voor:
- Reparaties
- Trouwringen
- Gedenksieraden
- Graveren in tal van sieraden
- Bestaande ringen veranderen
- workshops geven in eigen atelier
- zetten van stenen in tal van metalen
- schilden voor gilden, bedrijven, verenigingen



Persbericht

Vanaf 1 januari start in Gennep 1 loket voor zorg en 

welzijn voor de gehele gemeente Gennep, genaamd 

het Team Toegang.  Medewerkers van Synthese zullen 

werkzaam zijn binnen dit team.      

Het Team Toegang bestaat uit deskundige en ervaren 

medewerkers. Zij zijn speciaal opgeleid om burgers 

goed te informeren, te adviseren en te helpen bij het 

oplossen van zorgvragen. Hierbij staat het bieden van 

ondersteuning op maat centraal, waarbij de burger 

zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Een medewerker 

van het Team Toegang gaat samen met de burger op 

zoek naar een passende oplossing, toegesneden op 

diens persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Als u vragen heeft op het gebied van zorg, welzijn, 

opgroeien of opvoeden, dan kunt u terecht bij het 

Team Toegang. Het Team Toegang is bereikbaar via 

het volgende telefoonnummer: 0485 494141.

Als gevolg van deze ontwikkelingen vervalt het 

wekelijkse inloopspreekuur van Maatschappelijk 

Werk bij Synthese op dinsdagochtend.

Léonne Hezemans, teamleider.

Al sinds lange tijd valt het ons op dat in ‘n aantal straten van Heijen 

hondenpoep rondom straatnaampaaltjes en ander soort paaltjes ligt. 

Zo ook op de Heikampseweg en de Sleedoornstraat. Daar lopen veel 

kinderen van en naar school. Het is te zien dat er poep van ‘n kleine hond 

is. 
De hond kan er niets aan doen dat hij daar poept maar de baas/bazin 

wel. 
Vandaar deze oproep. loop ergens anders waar de hond niet op de 

stoep kan poepen of neem iets mee om het op te ruimen.

Vele kinderen, ouders en waarschijnlijk leerkrachten zullen u dankbaar 

zijn. 
Vriendelijke groeten. Mia

Dag alle Heijenaren met een hond! 

Prikbord

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR….
…echtparen die dit jaar 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Wij komen graag interviewen. Een interview in het Hèjs Nèjs is niet alleen leuk voor nu maar zeker ook zeer waardevol voor later. Bedenk dat klein-,  achter- en zelfs achterachterkleinkinderen er blij mee zullen zijn.

Dus meld je aan!
De Redactie.

Nieuws van de Heggerank:
Kerstmis sfeervol gevierd in de kerk en op school.
De kerstviering op school begon met een optocht met lichtjes naar de Kerk van Heijen. Daar werd door groep 8 het Kerstspel gespeeld. Dit onder begeleiding van de liturgiegroep uit Heijen.
De leerlingen keken met open mondjes naar het kerstspel. De muzikale ondersteuning van leerlingen van onze school klonk prachtig in de kerk. Dit werd begeleid door Gerrit Stoffele. Wat een talenten hebben we toch.Na het kerstspel gingen we weer in de mooi versierde optocht terug naar school. 
Daar stonden heerlijke hapjes klaar, door de leerlingen zelf gemaakt (soms met 
een beetje hulp van ouders). Dit hebben we allemaal in de sfeervol versierde 
groepen opgegeten. Het was heerlijk en het zag er prachtig uit. Tevens rook het 
door de hele school erg lekker. 
Daarna waren de ouders er alweer om de leerlingen op te halen. Wij zijn erg trots 
op alle leerlingen! Wat een mooie sfeervolle avond. Een echte Kerstviering.
Nu allemaal een heerlijke vakantie vieren en genieten van de rust. We bedanken 
speciaal: de liturgiegroep, Gerrit Stoffele en de Ouderraad voor al het werk en 
jullie inzet om dit alles tot stand te brengen. Het was weer fantastisch!!
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1. Milan Fleuren. 
Hoi! Het was even 
spannend, maar het 
is gelukt. Ook ik kan 
bij de fotoshoot 
zijn. Ik ben de aller- 

allerkleinste baby die Harrie en Margriet dit 
jaar mochten fotograferen. Mijn papa Pieter 
en mama Yvonne waren erg blij dat ik er al 
was, want ze waren erg nieuwsgierig naar mij. 
Zat alles erop en eraan? Was ik een jongen 
of een meisje? Een boefje of een schattebout? 
Het duurde even voordat mijn papa Pieter 
de kasten in de babykamer af had, daar heb 
ik dus op moeten wachten. 29 november 
was de grote dag. Daar was ik dan… Ik heb 
al hele stoere haren en grote kijkers. Die 
kijkers kan ik goed gebruiken want ik zie 
overal kerstlampjes. Mama heeft de mooiste 
kerstboom ooit in huis gehaald, speciaal voor 
mij. Maar ook in onze tuin is het zo gezellig 
met al die borden, er staat een hele dierentuin. 
Het enige dat mijn moeder nog moet leren is 

hoe ze de kinderwagen moet in- en uitklappen, daar zit ze 
toch zo mee te klungelen! ’s Avond ben ik lekker wakker en 
lig ik graag bij papa en mama te knuffelen. Het eerste uur van 
de fotoshoot sliep ik zelfs nog, maar toen ik eindelijk wakker 
was heb ik reuze mijn best gedaan om er iets moois van te 
maken. Mijn papa en mama hopen dat ik net zo tevreden blijf 
zoals ik nu ben. Dat ik kan genieten van alle fijne, kleine en 
mooie dingen in het leven. Misschien kan ik ook wel zingen! 
Dat doet mijn mama al heel lang bij Soreway, die band ken je 
wel. Ik wil lief blijven voor mijn papa en mama en natuurlijk 
ook voor alle andere mensen om mij heen. Samen spelen, 
samen delen! Daar ga ik voor. 

2. Anna Grutters. Hallo allemaal! Ik 
ben Anna en mijn papa en mama zijn 
Anton en Gonda Grutters. Door 
mijn komst werd de gemiddelde 
leeftijd in de Berkenstraat weer een 
behoorlijk stuk lager. Ik ben drie 

weken te vroeg geboren, maar dat had een goede reden. Ik 
wilde namelijk per se op de verjaardag van mijn mama Gonda 
en mijn oom Peter, mama’s tweelingbroer, geboren worden. 
Op 4 oktober hebben we nu dus driedubbel feest: mama, 

Interview

Het was weer een hele happening in D’n Toomp op 13 december vorig jaar. Vanaf half 11 

stroomde de zaal vol baby’s’ met trotse papa’s en mama’s en met broertjes, zusjes, opa’s en 

oma’s. Dit jaar werden vijftien kindjes geboren, twaalf “mennekes” en drie ”dennekes”. VV 

Heijen kan dus gerust zijn. Er kwam een heel elftal ter wereld plus een reservespeler! De 

dansgarde heeft helaas minder geluk, hooguit drie aanmeldingen…. Twee jaar geleden 

was het precies andersom, een hele stoet meiden en maar een paar jongetjes. Die balans 

is nu dus weer rechtgetrokken. Onze fotografen Margriet Arts en Harrie Janssen hebben 

hun uiterste best gedaan al dat geluk zo voordelig mogelijk te portretteren. Aan jullie het 

oordeel of dat gelukt is. Ook een bijzondere groepsfoto: alle ouders en alle baby’s bij el-

kaar. De foto stond ook al levensgroot in de rubriek “Onder Ons” in de Gelderlander. De 

baby’s waren zo aardig zich allemaal persoonlijk aan ons voor te stellen. 

Welkom in Heijen! 
De baby’s van 2014 stellen zich voor.
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oom Peter en ik zijn jarig. En het is ook feest voor onze hond Kyra, vanwege 
dierendag. Kyra kan mij nu al niet meer missen. Ze is zo zorgzaam voor mij! 
Als papa en mama met mij gaan wandelen, gaat ze altijd mee. Mijn papa en 
mama hopen dat ik lief en sociaal zal zijn en voor de rest mag ik helemaal 
mijzelf zijn. Moet lukken! 

3. Lukas Spit uit de Heikampseweg. Dag Heijen! Op 
24 september kwam ik ter wereld. Dat ging een 
beetje moeizaam, maar mijn mama Eline Müskens en 
mijn papa Hans Spit zijn er alweer van bijgekomen, 
hoor! Ik woog maar liefst 3810 gram en ik was 52 cm 
lang. Maar ja als je mijn papa kent, die is twee meter! 

Dus het is niet zo gek dat ik nu al zo groot ben, toch? De buurt moest wel 
lachen hoor, na mijn geboorte verscheen er een enorme opblaas babypop 
in onze tuin aan de Heikampseweg, die heeft daar een paar daagjes gestaan. 
Jullie fotograaf was er als de kippen bij om dit gevaarte te fotograferen voor 
het Hèjs Nèjs. Sommige auto’s die langs kwamen remden zelfs even af! Mijn 
papa en mama vinden nu nog alles wat ze met mij meemaken nieuw en 
bijzonder, want ik ben de oudste. Hopelijk word ik later net zo groot als papa 
en net zo lief als mama. Ik ben snel tevreden en dan zijn zij het ook. Ja, ik ben 
wel blij met deze twee. 

4. Hallo, hier Jelte Ankersmit uit de Eekhoornstraat… 
30 augustus, het was feest in de Eekhoornstraat. De 
buurtbarbecue stond op het programma. Mijn papa 
en mama Jeffrey Ankersmit en Susanne Martens en 
mijn grote zusje Sylvie zouden daar volgens planning 
natuurlijk ook bij zijn. Maar ja, uitgerekend op die dag 

dacht ik, kom, laat ik ze eens verrassen  en voor wat consternatie zorgen! 

Bij thuiskomst een paar uur na mijn geboorte 
stond werkelijk de hele Eekhoornstraat klaar 
als welkomstcomité met de borden nog in de 
hand. Wat een warm welkom, daar moest op 
gedronken worden! Wat hopen mijn papa en 
mama voor mij? Dat ik geniet van het leven, 
respect heb voor anderen en dat ik klaar sta 
anderen te helpen. Maar vooral hopen ze 
dat ik met een lach op mijn gezicht het leven 
tegemoet ga. Aan mij zal het niet liggen! Ik lach 
nu al de hele dag.  

5. Rik Theunissen, 
geboren op 20 
augustus. Ik woon aan 
de Heikampseweg 
met mijn papa Arjan 
en mijn mama Sylvia. 

Ik heb ook al een grote broer: hij heet Luuk. 
Op 19 augustus vierde Luuk zijn tweede 
verjaardag en toen vond ik het wel welletjes. Ik 
had lang genoeg gewacht. Een dag erna kwam 
ik ter wereld. Het ging toen zo snel dat ik 
niet eens meer volgens plan in het ziekenhuis 
geboren werd, maar gewoon thuis. Ik ben dus 
echt Heijs. Wat het verder nog bijzonder maakt, 
deze datum, is dat het de sterfdag is van mijn 

Alle baby’s van 2014 met hun papa’s en mama’s. Deze foto van Harrie haalde zelfs De Gelderlander!

vervolg op blz 18
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moeders oma. Ook vermeldenswaard: mijn overgrootvader, 
Toon Theunissen, brengt iedere maand het Hèjs Nèjs rond. 
Dus deze keer met mijn foto en mijn verhaal erin. Hij is deze 
maand zelfs 80 geworden!  Mijn papa en mama hopen dat ik 
geduldig, handig, leergierig en behulpzaam zal blijken te zijn. 
Dat is veel maar het moet te doen zijn… 

6. en 7. Tuur en Melle Cornelissen. Ja, 
haha! Wij zijn natuurlijk de krenten in de 
babypap! Een heuse tweeling, al zijn we 
twee-eiig! We werden geboren op 2 
juli, Tuur is een half uurtje ouder dan ik, 
Melle. Wat dat betekent voor mijn papa 

en mama Frank en Angelique? Nou, een tweeling is twee, 
twee flesjes, twee keer verschonen, twee keer in bad, kortom 
zorg, keer twee. Maar ze zijn ook dol op onze twee mooie 
gezichtjes met vier oogjes die je volgen als je praat, twee keer 
een lach, twee keer een groot wonder. We hebben wel veel 
aandacht nodig, dat wel en we hebben ook overal heel veel 
bekijks. Grote zus Saar is super trots op ons. Wij worden vast 
twee vrolijke, positieve jongens die genieten van het leven. 

8. Tijn Lukassen, geboren 19 juni. Hoi, hier 
ben ik dan, ik ben het jongste kindje van 
Dennis en Judith Lukassen en ik heb een 
broer en een zus, Stef en Eefje. Eefje was 
twee jaar geleden bij de eerste fotoshoot 
en nu mag ik dus. Het is nu kersttijd en 

weet je wat mij is overkomen? Ik ben Kindje Jezus geweest 
in een levende kerststal in Gennep. Daar heb ik twee en een 
half uur heel zoet in een kribbetje gelegen. Ik ben het derde 
kindje, dus rustig. Hihi! Ik wacht netjes totdat ik aan de beurt 
ben en geef mijn papa en mama dan mijn allerliefste lach. Zij 
hopen dat ik een grote sterke, gezonde jongen word en blijf. 
Verder vinden ze humor wel belangrijk en ik mag mijzelf zijn 
en iemand worden. Ga ik aan werken! 

9. Lana Gisbers uit de Hermelijnstraat. 
Hoi! Ik ben Lana en kwam ter wereld op 
20 mei, bijna drie weken te vroeg. Terwijl 
mijn papa Tom frietjes ging halen bij het 
Heijes Hepke begon bij mijn mama Sarah 
thuis de bevalling. Nietsvermoedend 

kwam papa thuis en moest direct aan de slag. Ruim een 
uur later : tadaaa! Daar was ik dan. Ik heb al een grote zus, 
Suze. Ze is heel lief voor mij. Samen zullen we stoeien en 
opgroeien. We hebben nu al veel plezier samen. Mijn papa en 

Interview

mama vinden mij een hele vrolijke en lieve meid en hopen 
dat ze dat later nog steeds over mij zullen kunnen zeggen. 
Ik ga mijn best doen. Misschien ben ik net als papa muzikaal, 
maar voorlopig speel ik eerst met Suze. 

10. Siem van Hees, tja, het was een 
drukke maand in mei qua geboortes. 
Ik kwam een dag vóór Lana het leven 
binnenstappen, op 19 mei dus. Mijn 
papa en mama zijn Jan en Natalie en 
mijn zusje en broertje heten Amara 

en Keano. Wij wonen aan de Dennenlaan. Ik woog 4610 
gram bij de geboorte en ik was zó blond en ik had zoveel 
haar dat ze er zelfs in het ziekenhuis van opkeken. Mijn broer 
en zus zijn helemaal dol op mij. Ik word heel veel geknuffeld 
door hen. Zij helpen mijn mama ook heel vaak mee. Papa en 
mama denken dat ik lief ben, want dat zijn zij ook (zeggen ze, 
en ik geloof hen meteen)! Ze hopen dat ik gelukkig word, wat 
wil je nog meer in het leven…. 

11. Jayden Sanders, geboren 6 april. 
Hoi, ik woon met mijn papa Mike en 
mama Patricia in de Esdoornstraat. Ik 
heb een hond, hij heet Rakker. Daar 
kan ik uren zoet mee zijn. Ik knuffel 
hem en geef hem een zoen op zijn 

snuit. Mijn mama geniet heel erg van de knuffelmomentjes 
met mij en is dol op mijn glimlach. Ik heb de eerste stapjes 
al gedaan. Iedereen om mij heen super trots, natuurlijk! Mijn 
oma was ook bij de fotoshoot. Ze vond het heel gezellig. Wat 
hopen mijn papa en mama voor mij in het leven? Dat ik veel 
liefde zal krijgen en geven, dat ik trouw, eerlijk, dankbaar en 
behulpzaam zal zijn. Afgesproken. 
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12. Tristan Ronnes. Hoi Heijen! Ik kwam op 17 maart 
ter wereld op het Zuidereiland in de Maas. Mijn papa 
is Johan en mijn mama heet Caroline. Ik hou er al een 
hele familie op na: ik heb een broer, die heet Pharell 
en zijn tweelingzusje heet Ayinda. En dan zusje Jaylinn 

nog. Jaylinn zegt nu tegen iedereen dat ik haar tweelingbroertje ben. Top! Het 
liefste slaap ik buiten, dat klinkt misschien gek, maar dat is het helemaal niet. 
Ik slaap in een “lutje potje”, dat is een babyhuisje. Het lijkt in de verte een 
beetje op een konijnenhokje, maar daar bevalt het mij prima in! In huis slaap 
ik hooguit drie kwartier, maar als ze me buiten in het lutje potje leggen, pit ik 
gerust drie uur aan een stuk door. Alleen bij mistig weer is het niet zo goed 
om buiten te slapen maar voor de rest kan het eigenlijk altijd. Deze week nog, 
het was 5 graden en ik lag buiten prinsheerlijk te brabbelen met een muts 
op en handschoentjes aan en een extra dekentje. Mijn papa Johan heeft een 
heleboel koeien, we gaan mekaar vast heel leuk vinden. Hij hoopt dat ik net 
zo’n gemakkelijk kind word als hijzelf altijd is geweest (!) en mijn mama hoopt 
dat ik haar zorgzame aard heb geërfd. Daar heb ik op gehighfived met de 
redactie. 

13. Fenna van den Corput, geboren 17 februari. Ik 
woon met mijn papa Bart, mijn mama Suzanne en grote 
zus Maud aan de Heikampseweg. Ik lig altijd helemaal 
dubbel als Maud zich verstopt en tevoorschijn komt 
en “piekeboe” zegt. Dolle pret samen. Mijn oma Riky 
was er vandaag ook bij en die zei, en zij spreekt altijd 

de waarheid: “Fenna kan heel lief lachen en is een echt knuffelkontje. Een 
heel lief meisje.” Ik word er verlegen van! En opa Kees: die zag het meteen: 
“Eindelijk eentje die op Van den Corput lijkt” zei hij, want Maud lijkt op mijn 
mama en ik dus op mijn papa. Ik ben er maar wat blij mee!
Mijn papa en mama hopen dat ik een lief en sociaal voelend meisje zal worden 
dat op eigen benen staat. Goed idee. 

14. Lano Pouwels, geboren 8 januari. Mijn papa en 
mama zijn Jan en Louise en mijn grote broer heet Raf. 
Die kennen jullie al van de eerste fotoshoot. Oma Lot 
was er ook bij. Wij wonen nog steeds gezellig in de 
Eekhoornstraat. Ik ben maar liefst vijf en een halve week 
te vroeg geboren, maar kijk maar op de foto, daar is nu 

niks meer van te zien. Ik klets er al lustig op los en heb veel plezier met 
Raf. Als hij voor mijn neus staat te dansen lig ik in een deuk! En iedereen hoopt 
dat ik een lieve sociale jongen zal worden. Prima. 

15. Neil Wit, 13 januari. Ik werd (vier weken te vroeg) 
geboren in Boxmeer en mijn papa en mama zijn Mark 
en Marita. Mijn grote broer heet Miles. In het voorjaar 
zijn we in Heijen aan de Smele gaan wonen. Op 
koningsdag kwam de hele buurt bij mijn papa en mama 

op bezoek en het klikte meteen. Tijdens de 
buurtbarbecue kwam ter sprake dat mijn 
papa graag wilde gaan voetballen. Hij werd 
meteen ingelijfd bij VV Heijen. Hij speelt 
nu zelfs in het eerste elftal, zo goed is hij! 
De integratie in Heijen is dus soepeltjes 
verlopen. Ik hou van rondstruinen, het liefst 
achter mijn grote broer aan. Ik leer van 
alles van hem. Ik ben echt een levenslustig 
kereltje! Mijn papa en mama houden erg van 
reizen, zo woonden ze bijvoorbeeld vier jaar 
in Nieuw-Zeeland. Ik mag hopen dat ik die 
reisgenen van hen geërfd heb! Verder vinden 
ze het belangrijk dat ik een leuk leven ga 
krijgen, veel sociale contacten zal leggen en 
mijn eigen weg zal weten te vinden. Wat wil 
je nog meer….

Dat waren ze dan! Alle vijftien baby’s, 
die Heijen in 2014 stuk voor stuk mojjer 
hebben gemaakt. Allemaal welkom geheten 
in het leven en in Heijen. Hopelijk zal hun 
geboorteplaats Heijen later een waardevolle 
en stabiele basis blijken te zijn geweest 
en kunnen ze terugzien op een mooie, 
onbezorgde jeugd. 

Wij willen alle ouders danken voor hun 
aanwezigheid en hun openhartigheid.
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

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

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

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

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

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

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

BEWUST  BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!

Varkensvlees: Le Porc Fermier, 
afkomstig uit de Belgische Ardennen.

Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie, 
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)

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

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

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Een lekker stukje verantwoord vlees 
voor elke gelegenheid



Update project Kenia van 
Erwin Jansen

We vroegen Erwin Jansen die een aantal 
fysiotherapeuten opleidt afkomstig uit de 
sloppenwijken van Nairobi Kenia hoe de stand 
van zaken op dit ogenblik is. Dit was zijn reactie:

Erwin: “Ondertussen hebben we de 3e 
lesweek achter de rug. Nog altijd 17 fanatieke 
studenten die nu aan het blokken zijn voor 
hun examens in maart, dan gaan Harald en ik 
weer terug naar Nairobi.
Op  Komorocks, het goed beveiligde terrein 
van Mysa, wordt ondertussen een nieuwe 
vleugel gebouwd, speciaal voor het onderwijs! 
Onze opleiding heeft een sneeuwbaleffect.
Ook de gymzaal is ondertussen een echte 
fysiotherapiepraktijk geworden waar veel 
mensen behandeld en begeleid worden.
Voor de opleiding fysiotherapie van de drie 
beste studenten zijn we nog steeds op zoek 
naar sponsoren, geld is nog steeds van harte 
welkom!”

Vrijwilliger gezocht

Fadime is een vrouw van 37 jaar wonende binnen Hezeland 27.
Ze heeft in het verleden jarenlang een vrijwilliger gehad, wat Fadime 
erg fijn vond.
Fadime houdt van de individuele aandacht, kan erg nieuwsgierig zijn. 
En daarnaast vindt zij het leuk om ergens een hapje te eten of te 
drinken en ook om in beweging te zijn.
Het is goed om basisinformatie rondom autisme te kennen, Fadime 
heeft een bijzondere zorgvraag. Vanuit deze achtergrond pas je het 
handelen en communicatie aan op Fadime. 
Fadime zou het prettig vinden als iemand ongeveer 1,5 uur in de 
week met haar een dergelijke activiteit wil gaan uitvoeren. Dit kan in 
de avond zijn of in het weekend, op afspraak. 

Voor verdere informatie of vragen:
Tel nr.  06-31999297

Prikbord

Welkom in Heijen!

In november verwelkomde de Eekhoornstraat 

Milan, zoon van Yvonne en Pieter Fleuren. Milan 

kwam precies op tijd voor de fotoshoot op de 

wereld, hij staat dus ook elders in dit blad. 

Van harte gefeliciteerd.

Nodig voor 4 personen:

400 g aardappels, geschild en in schijfjes gesneden

200 – 250 g spekreepjes, uitbakken

2 à 3 eetlepels honing

2 appels (Cox of Elstar)

2 ons bladspinazie, vers

bladerdeeg om een ovenschaal of springvorm 

(20 cm doorsnee) mee te bedekken, kant en 

klaar uit de diepvries.

2 eieren

75 g (kook)room

zout en peper

125 g. zachte, verse geitenkaas 

Verwarm de oven op 180 gr. 

Kook de aardappelschijfjes beetgaar. Schil en snijd de appels in partjes

Laat de honing karamelliseren (smelten en verhitten totdat hij bruin wordt). Doe de 

appelschijfjes erbij en verhit 2 minuten. Roer de spinazie er doorheen. Even de spinazieblaadjes 

slap laten worden (ongeveer 1 minuut) en dan de pan van het vuur nemen.

Vet de ovenschaal of springvorm in en bedek met bladerdeeg (niet te netjes, dan krijg je 

een leuke rand).

Doe de aardappelschijfjes erin, de appels met honing en spinazie erover, dan de spekreepjes 

zonder vet, 

Meng de eieren met de room, even goed doorroeren. Breng op smaak met flink zout en 

peper. Giet het eimengsel over in de schaal en beleg de bovenzijde met schijven geitenkaas..

Bak in de oven in 20 minuten gaar. Bruin korstje. Lekker glaasje witte wijn erbij.

Smakelijk eten!

Recept voor een heerlijke ovenschotel… 
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Heisa

De Heilige Geest (2)
Wanneer de Bijbel wil zeggen dat God in deze wereld werkzaam is, 
spreekt Hij vaak van Gods Geest. Deze waait waar Hij wil (Joh.3,8). 
Hij schenkt leven. Jezus schenkt de apostelen de Heilige Geest, die 
een nieuw begin steeds mogelijk maakt. Als vuur maakt Hij stuk wat 
tegengesteld is aan Gods bedoelingen. Hij verlicht de duisternis, 
maakt warm wat koud is, maakt van een stenen hart, een levend 
hart.
Overal waar mensen in de Geest van Jezus leven, daar is Gods Geest 
aan het werk. De Heilige Geest werkt daar waar mensen zich voor 
de boodschap van Jezus openen. Mensen ervaren dan hun vrijheid 
als een gave. Wie zich openstelt voor de Heilige Geest ontdekt 
mogelijkheden in zich waarvan hij nauwelijks een vermoeden had. 
De Heilige Geest werkt waar de een positief denkt of spreekt over 
de ander, waar mensen het leven met elkaar delen, waar iemand 
de hoop op de voltooiing van de mens niet opgeeft. Hij schenkt 
vertrouwen en de energie om niet stil te blijven staan bij wat men 
reeds bereikt heeft.
Paulus zegt dat de Heilige Geest de mensen maakt tot “kinderen 
van God” en tot broeders en zusters van elkaar : God heeft het heil 
voor allen bestemd, in hen is de liefde van God werkzaam aanwezig. 
Paulus spreekt van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid en zachtheid. Dat zijn eigenschappen die een echt en vol 
menselijk leven opbouwen.

Pastoor H. Reijnen

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 34 
E: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: zie 
Maas- en Niersbode, 
en via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:   
www.heijen.info

Zaterdag 31 januari
geen dienst

Zondag 01 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 07 februari 
geen dienst

Zondag 08 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 14 februari 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 15 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Woensdag 18 februari 19.00 uur 
Aswoensdag, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zaterdag 21 februari 
geen dienst

Zondag 22 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 28 februari 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is tevens 
een kindernevendienst

februari
2015

vieringen in

Op Aswoensdag nemen we afscheid van carnaval en gaan we de 
vastenperiode in. Deze loopt van 18 februari tot aan 5 april 2015 
(Pasen). In deze periode wordt ook de Vastenaktie gehouden. 
Tijdens de Vastenaktie vragen wij uw bijdrage voor diverse projecten 
waarvoor het geld hard nodig is om mensen te kunnen helpen om 
een beter bestaan op te bouwen. Ook vanuit De Heggerank wordt 
hier aandacht aan besteed.
In de volgende uitgave van het Hèjs Nèjs meer informatie over 
deze projecten. Ook treft u daarbij het vastenzakje aan om uw 
bijdrage te kunnen leveren.
Bij voorbaat dank, het kerkbestuur

Vastenaktie 2015
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Mien is geboren op 1 mei 1924 op Diekendaal, waar 
nu de Grens is. Daar is ze opgegroeid met vier broers 
en een zus.
Toen ze in Venlo in betrekking ging, heeft ze Herman 
leren kennen met wie ze later ook getrouwd is. Ze 
kregen samen vier kinderen voor wie ze altijd hard 
gewerkt en goed gezorgd hebben.
Later was er meer tijd om met z’n tweetjes dingen te 
ondernemen. Samen wandelen, fietsen en autotochtjes 
maken deden ze geregeld. Mien had veel plezier in 
koken. Dat kwam goed uit want Herman hield van 
lekker eten!
Mien was een vrouw van weinig woorden, maar haar 
uitspraken waren altijd scherp en gevat. Pijntjes of 
tegenslagen werden snel weggelachen of aangepakt.
Nadat Herman kwam te overlijden ging het allemaal wat 
moeizamer. Toch bleef ze steevast haar wandelingetje 

maken. Dit heeft haar lang op de been gehouden. Maar 
het verdriet om het verlies van Herman en Maikel 
werd daardoor niet verzacht.
Mien, die altijd kwiek en gezond was, moest de laatste 
jaren toch wat inleveren. Zo kwam ze te wonen in 
het verpleeghuis van Pantein. Fysiek kon ze goed mee, 
maar geleidelijk aan werden steeds meer verschijnselen 
van dementie merkbaar. Toen zoon Jan vier maanden 
geleden op veel te jonge leeftijd kwam te overlijden 
heeft de familie besloten om haar dit verdriet te 
besparen.
De laatste maanden van haar leven heeft Mien, die 
zelf nooit om aandacht vroeg, veel verzorgende en 
liefdevolle aandacht gekregen van de verpleging van 
Norbertushof. De familie is daar zeer dankbaar voor.
“Oma zei altijd gedag, met een zwaai en een lach”. Dat 
zeggen wij nu ook: dag Mien, moge je rusten in vrede.

De tarieven voor de kerkelijke diensten zijn dit jaar 
niet gewijzigd. Hieronder het overzicht zodat ook 
degenen die jaarlijks geen informatie ontvangen over 
de kerkbijdrage op de hoogte blijven van de kerkelijke 
kosten. Degenen die jaarlijks hun kerkbijdrage voldoen, 
ontvangen hierover in februari weer een brief.
In het overzicht zijn de meest voorkomende tarieven 
rondom huwelijk en overlijden vermeld. Voor gedetailleerde 
informatie kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.

Aanvragen misintentie zaterdagavond of 
zondagmorgen € 16

Rouw- en trouwdiensten:
de huwelijksviering € 300
de viering bij een huwelijksjubileum 
(25, 40 of 50 jaar) € 200
de uitvaartviering (inclusief avondwake) € 300
alleen avondwake € 300
begeleiding naar het crematorium of 
begraafplaats buiten de gemeente (vanaf) € 70
zangkoor, incl. kosten van de dirigent/organist, 
een extra bijdrage van € 70

Grafrechten:
grafrechten voor begraving 20 jaar € 675
grafrechten zonder deelname aan 
de kerkbijdrage € 850
urnennis (incl. afdekplaatje, excl. verwijderen, 
beletteren en terugplaatsen) € 400
urnennis zonder deelname aan 
de kerkbijdrage € 600
verlenging voor 10 jaar € 400
verlenging urnennis voor 10 jaar € 200

In memoriam: Mien Teeuwen-Seegers

Tarieven kerkelijke diensten 2015

Heisa
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We spraken met een aantal van hen: Dinie Pas-
Deenen, Ruud Kerkhoff, Janine van Hulsteijn, 
Wim Elbers, Antoinette Kerkhoff en Marita en 
Ronald Lambregts, hoewel die laatste twee niet 
meer aan de Smele wonen. Maar Marita weet 
nog heel goed hoe haar ouderlijk huis aan de 
Kasteelstraat, waar ze nu weer in woont, in het 
verleden geregeld bedreigd werd door het 
opkomende Maaswater.
In 1999 stond er een advertentie in de Maas & 
Niersbode van Waterschap Peel en Maasvallei 
waarin werd gevraagd om dijkbewakers 
die tegen een kleine vergoeding de dijken 
langs de Maas ter hoogte van Heijen zouden 
willen inspecteren bij hoogwater. Wim Elbers, 
penningmeester van buurtvereniging De 
Smele, nam contact met het waterschap op 
en zo is het gekomen dat er in het begin 
negen, maar nu al eenentwintig leden van de 
buurtvereniging zich inzetten als dijkbewaker. 
Daarvoor moesten ze zelfs op cursus! De 
vergoeding die het Waterschap uitkeert komt 
gedeeltelijk ten goede aan de kas van de 
vereniging.

Eerst maar eens wat over Buurt-
vereniging de Smele.
Het is een van de oudste buurtverenigingen 
die Heijen kent. Er zijn zeventig personen 
lid. In het bestuur zitten Wim Elbers, Marita 
Lambregts en Henk Kerkhoff.
De buurtvereniging is niet alleen beperkt tot 
de Smele, ook het Kranenveld en een stukje 
Hommersumseweg horen erbij (dus de oude 

Smele). Drie maal per jaar zijn er activiteiten. De eerste zondag 
van het nieuwe jaar is gereserveerd voor de Nieuwjaarsborrel, 
meestal bij iemand thuis. Vroeger was dat bij Corrie Deenen 
aan de Hoofdstraat. Begin juni wordt de buurtbarbecue 
gehouden. En de laatste zondag van augustus is het “Smele-
Dag”. Plaats van handeling: rondom de vijver in de wei op 
de hoek Hoofdstraat/Hommersumseweg. Vroeger was het 
laatste weekend van de schoolvakantie een kampeerweekend 
voor de kinderen met het hele weekend activiteiten voor de 
jeugd. Op een gegeven moment werden de kinderen ouder 
en het animo om te kamperen, zo dicht bij huis, wat minder. 
Nu is het alleen nog maar één dag vol activiteiten voor jong 
en oud. Kampvuur, fietstocht, golfen, zwemmen, stadwandeling 
door Gennep, van alles. Ieder jaar is er weer een verrassende 
activiteit. Een commissie die wordt samengesteld uit de 
leden neemt de organisatie van deze dag op zich. Ieder lid 
wordt ingezet bij de organisatie van alle activiteiten, de een 
doet bijvoorbeeld de boodschappen, een ander houdt de 
barbecue brandend. Zo doen ze allemaal wat. De jeugd doet 
zo veel mogelijk mee, al moet er natuurlijk ook wel een aantal 
werken in het weekend. Het plezier staat voorop bij al die 
evenementen en het verhoogt de saamhorigheid in de buurt.

Wateroverlast
Zoals de meesten van ons zich nog wel herinneren stond 
in 1993 en in 1995 het Maaswater ons letterlijk aan de 
lippen. Sinds die tijd is er veel veranderd. We hebben kunnen 
ervaren hoe de afgelopen jaren geregeld aan de verhoging 
en de versteviging van de dijken langs de Maas en ook de 
Niers gewerkt is. Een waar Deltaplan dat nog steeds niet 
helemaal gereed is. Vroeger was de dijkbewaking in handen 
van Rijkswaterstaat, nu is dat overgenomen door het 
Waterschap. De  Heijense dijkbewakers worden ingezet als 
in Zuid-Limburg een alarmbelletje afgaat. Als er meer dan 

Interview

Dijkbewakers? Hebben wij in Heijen dijkbewakers? Velen van jullie zullen niet van het 

bestaan van de dijkbewakers op de hoogte zijn, ook wij wisten het niet. Gelukkig kregen 

wij een tip van een van hen (Antoinette Kerkhoff), dus hebben we weer een mooi 

verhaal voor het Hèjs Nèjs. De dijkbewakers zijn vrijwel allen lid van Buurtvereniging 

De Smele. 

Dankzij de dijkbewakers
houdt Heijen droge voeten….
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twaalfhonderd kubieke meter water per seconde door de Maas bij Sint Pieter 
stroomt, is er sprake van een verhoogd risico. Normaal is dat vijfhonderd tot 
zeshonderd kubieke meter water per seconde gemeten wordt.
De contactpersoon voor het tracé Heijen is Wim Elbers. Wim krijgt een SMS en 
dan begint de controle van de dijken langs de Maas. Hij maakt een werkschema 
en houdt contact. Het is allemaal heel officieel. Afhankelijk van de te verwachten 
waterstand wordt bepaald hoe vaak je moet lopen. Van eenmaal per 24 uur 
tot iedere twee uur, als er meer dan 3000 kubieke meter water per seconde 
doorkomt. Dat is de laatste jaren niet voorgekomen, maar in 1993 + 1995 was 
dat de omvang van de watermassa. Vrijwel iedere winter, met uitzondering van 
de afgelopen winter, zijn de dijkbewakers ingezet.
De route die gelopen moet worden is circa zes kilometer lang en gaat over de 
dijken vanaf het stoplicht aan de Hoofdstraat, Kasteelstraat, Broekstraat tot aan 
SCA, de Boxmeerseweg, rechtsaf naar de witte steen, dan via het AVG terrein, 
achter Hendrix naar de woonboten op de Paesplas. Daarna is de rondweg 
de officiële waterkering. De route eindigt ongeveer een kilometer achter de 
Maasbrug, bij het Genneperhuis. De dijkbewakers lopen altijd met zijn tweeën. 
Ze kijken of de dijk beschadigd is, of er water doorheen lekt, of er sprake is van 
drijvend vuil of boomstammen. Zijn alle koeien en schapen uit de weides? Is de 
dijk stabiel, zakt er geen grond weg? Eentje loopt “buitendijks” dat wil zeggen 
aan de Maaskant, de ander loopt “binnendijks”, dat is de kant van het dorp. 
Wordt er een afwijking of dreigende calamiteit gesignaleerd dan melden ze 
dat via Wim bij het Waterschap, die onderneemt actie. Iedere honderd meter 
staat een hectometerpaaltje  dijkpaal). Bij het melden van gevaar moeten de 
dijkbewakers het nummer van het paaltje noemen plus de afstand in meters 
vanaf het paaltje tot de gesignaleerde afwijking. Deze paaltjes, je gelooft het niet, 
moesten “hufterproef ” worden gemaakt, geregeld vonden er in het verleden 
namelijk aan die paaltjes vernielingen plaats. 
Om dijkbewaker te worden moet een cursus gevolgd worden en dat hebben 
ze ook alle eenentwintig gedaan. Het omvat ook een praktijkbijeenkomst. De 
cursusleiders wijzen onderweg op alle tekenen waar ze op moeten letten. 
Jaarlijks moet er een bijeenkomst bijgewoond worden. Ze zijn ook al eens in het 
distributiecentrum van het Waterschap geweest in Horst. Daar ligt per regio een 
compleet kant-en-klaar pakket hoogwaterattributen voor het grijpen. Zo gaat er 

geen tijd verloren als het gevaar van overstroming 
dreigt. Niet alleen de dijkbewakers maar ook de 
mensen van het waterschap maken geregeld 
rondes. De dijkbewakers zorgen voor een stukje 
preventie en signaleren zo nodig de calamiteiten.
Op de foto zie je de dijkwachtersjassen die 
alle leden hebben. Hij is heerlijk warm en heeft 
reflecterende delen. En dat moet ook wel, want als 
het nodig is moet er ook ’s nachts gepatrouilleerd 
worden! En als het waait, nou dan berg je maar. 
Desondanks ondervinden ze allemaal veel 
voldoening in dit werk en het bevordert de 
saamhorigheid. Dat de kas een kleine financiële 
bijdrage krijgt zien ze als een mooie bijkomstigheid.
Ze vinden het allemaal reuze interessant om dit 
te doen, als je  zo dichtbij bij de maasdijken woont 
zeggen ze, kun je er ook niet omheen. 

De dijkbewakers zijn: André Rutten, Ruud Kerkhoff, 
Peter Kerkhoff, Peter en Dinie Pas, Ruud en Rita 
Brock, Henk en Gerda Coenen, Joke Nillessen-
Verhasselt, Antoinette Kerkhoff, Janine van 
Hulsteijn, Gerrit Behet, Barbara Dijk, John de Jong, 
Ronald en Marita Lambregts, Ans Tissen, Ramon 
van Stijn en Wim en Gerda Elbers.
Goed dat ze er zijn.

De vrolijke dijkbewakers van Buurtvereniging De Smele
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Vorig jaar, 24 juni hebben de 
coördinatoren van deze fondsen in een 
eerste bijeenkomst de “voors en tegens” 
van het gezamenlijk collecteren tegen 
elkaar afgezet en gewogen. Na raadpleging 
van de achterban (collectanten) van de 
respectievelijke fondsen, kwamen de 
coördinatoren tot het besluit om ook in 
Heijen een Goede Doelen Week te gaan 
organiseren.

Naast de bovengenoemde beweegreden 
om gezamenlijk te gaan collecteren is 
onder andere het moeilijker worden 
van het werven en behouden van 
collectanten een belangrijk item. Het 
gezamenlijke collectantenbestand kan nu 
ingezet worden voor één collecterondje 
voor het hele dorp. Het grote voordeel 
voor de bewoners is duidelijk; zij krijgen 
in plaats van negen keer, slechts één 
keer een collectant aan de deur. Deze 
collecte betreft alleen CBF fondsen. Het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 
is een onafhankelijke stichting die toezicht 

houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. 
Donateursacties, loterijen en andere acties zoals 
bijvoorbeeld de fanfare en Zonnebloem vallen hier dus 
niet onder. 

Om de Goede Doelen Week vorm te geven is er een 
organisatiecomité in het leven geroepen. Dit comité 
bestaat uit één afgevaardigde per deelnemend fonds. 
Vanuit dit comité zijn inmiddels een voorzitter en 
secretaris gekozen; naar een penningmeester wordt 
nog gezocht. Zij gaan het dagelijks bestuur vormen.
Het organisatiecomité heeft ook het besluit genomen 
om de goede doelen week de officiële status van 
Stichting te geven. Momenteel worden er stappen 
ondernomen om dit via de notaris te bekrachtigen.

Bij het opstarten van een goede doelen week komt 
er nogal wat kijken. Er moet heel wat georganiseerd 
worden. Binnen het comité zijn al verschillende 
subgroepen  gevormd die een bepaalde taak op zich 
hebben genomen. In de komende maanden zal er 
door de “Stichting Goede Doelen Week Heijen” hard 
gewerkt moeten worden om haar doelstelling in de 
maand juni haar eerste gezamenlijke collecte te kunnen 
realiseren. Dat moet lukken!!!

Interview

In de afgelopen jaren kregen de collectanten van de verschillende goede doelen die 

in Heijen collecteren steeds vaker opmerkingen te horen als: “Alweer!! Jullie zijn al 

de zoveelste die deze maand langs komen. Het kan toch ook anders, zoals in ….. 

daar houden ze een goede doelen week.”

Dergelijke opmerkingen zijn door de collectanten aan elkaar doorgegeven en 

kwamen ten slotte ook terecht bij dorpsvereniging Hèjje Mojjer. Zij hebben het 

initiatief genomen alle coördinatoren van de in Heijen actieve goede doelen uit te 

nodigen om van gedachten te wisselen over de toekomst van het collecteren. 

In ons dorp zijn 9 CBF fondsen actief. 

Een eerste kennismaking met
“Goede Doelen Week Heijen”.
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De mensen op de foto van links naar rechts:
Edwin Jans     Hèjje Mojjer
Ton Giesbers  Nierstichting
Monique van Bree  Brandwondenstichting
Bep van Mil          KWF
Annie de Rijck      Hartstichting
Truus Nellen        Longfonds
Riet Gerrits             Spierfonds
Janny de Wolff      Rode Kruis
Tiny Janssen              ANGO
Johan Linders       Jantje Beton
Jan Gerrits        Spierfonds
Jos van Duuren       Ango

Wij zullen u in de komende maanden via het Nèjs op 
de hoogte houden van de vorderingen en ten slotte 
hoe alles in zijn werk zal gaan.
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	 Sint	Janstraat	14		I		Ottersum
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Goed van van Goethem
Kwaliteit	in	kunststof	en	aluminium

G43_022781.indd   1 25-03-13   13:42

Service Vonk Groep 

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807 

F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:

-    Sanitair
-    Verwarming
-    Service en onderhoud
-    Loodgieterswerk 

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:

-    Zonnepanelen
-    Zonneboilers
-    Warmtepompen
-    Zonnekoeling

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

Vakinstallateur

Adv. Vonk A5 algemeen.indd   1 30-01-2012   10:18:05



Hèjs Nèjs
januari 2015 29

Interview

“Dat de Carnaval mag 
groeien en bloeien….”

Met deze woorden opent de voorzitter van Carnavalsvereniging De Wortelpin, Jean-Pierre van 
Erp, iedere vergadering. En in deze tijd (we schrijven begin december) klinken deze woorden 
heel erg vaak. Zo ongeveer een keer per twee weken moet er nu worden vergaderd met het oog op 
het komende jubileumfeest. Als jullie dit lezen is het feestweekend al achter de rug, maar moet de 
Carnaval nog beginnen. En weten we dat Martien Kremers Jublieum prins Martien D’n Urste is.

Tradities
In het verleden stond de carnavalsvereniging 
bol van tradities, maar daar wil men een beetje 
vanaf. Jean-Pierre: “Het is niet de bedoeling dat 
we in een keer alles omgooien, maar we staan 
zeker open voor suggesties. We willen een open 
karakter tonen. Het is niet alleen een feestje voor 
carnavalsvierders zelf met een glas bier erbij, 
maar voor het hele dorp. De financiën worden 
goed beheerd en besteed. Met het programma 
willen we zoveel mogelijk Wortelpinnen en 
Wortelpinnekes van alle leeftijden bereiken. 

“Het is niet alleen 
een feestje voor 

carnavalsvierders zelf met 
een glas bier erbij, maar 

voor het hele dorp.” 
We heffen bewust geen entree, behalve bij de 
zittingsavonden, om laagdrempelig te blijven. Een 
voorbeeld van een verandering is d’n Dollen 
Dinsdag die dit jaar in de plaats komt van de 
Boerenbruiloft

Opmerkelijke zaken
Die zijn er veel, zo blijkt. Bijvoorbeeld de club van 
ex-prinsen. Voor deze club kun je je niet aan- of 
afmelden. Er zijn er van de 54 nog 43 in leven. 
Hoe toevallig is het dat het verschil 11 is. Deze 
club verzorgt een act rondom het uitkomen 
van de Prins. Al een aantal jaren bedenken ze 
ieder Prinsenbal wat nieuws, terwijl ze net als 

Het interview vond plaats bij Café Zalen Schuttershof en onze gastheer is 
zoals altijd Jan de Valk. Hij voorziet ons van warme koffie en koele pilsjes, want 
dat smaakt altijd. Aan tafel zijn nagenoeg alle bestuursleden aangeschoven, te 
weten voorzitter Jean-Pierre van Erp, die speciaal voor dit gesprek de Maas is 
overgevlogen, secretaris Hans Boekholt en de leden Harald Kroon, Pierre Peeters, 
Frank Weerepas en Dennis de Goeij. Niet aanwezig zijn Roger Guelen die wegens 
zijn taak als vorst is toegevoegd aan het bestuur en twee nieuwe bestuursleden 
die al wel stage lopen bij het bestuur maar nog niet in de ledenvergadering 
officieel zijn benoemd. Zij worden voorbereid op de functies van penningmeester 
en programmazaken.
Een veelgehoorde opmerking van de Prins na zijn prinsenjaar is: “Ik wist niet dat er 
zoveel kwam kijken bij het organiseren van de Carnaval, ongelofelijk.” En dat blijkt 
ook wel als we ons een kijkje nemen in de keuken van het bestuur. De vereniging 
kent een structuur met commissies. Ieder bestuurslid, met uitzondering van het 
Dagelijks Bestuur, is gekoppeld aan een commissie. Nagenoeg alle leden van de 
Raad van Elf zitten in een commissie. Na enig rekenwerk komt men op wel veertig 
mensen die in de organisatie actief zijn. Zo draait Harald Kroon mee in de commissie 
Jeugd en Dansgarde, Pierre Peeters zit in de Sponsorcommissie, Frank Weerepas 
beheert de website en zorgt voor grafische en commerciële uitingen (denk aan de 
beeldschermen in de zaal) en Dennis is de man van de technische zaken. 
We vragen: is de vereniging een mannenbolwerk? Ja, zeggen ze, maar veel minder 
dan voorheen. In veel commissies zit ook een behoorlijk aantal dames, denk aan 
de dansgarde, de zittingsavondcommissie. Ze treden alleen niet zozeer op de 
voorgrond. 
Het carnavalseizoen duurt strikt van de 11e van de 11e tot Aswoensdag. Maar er 
is een tendens waarneembaar dat er buiten het seizoen ook wel eens activiteiten 
plaatsvinden. En de Club van Ex-Prinsen maakt de laatste zondag van augustus 
altijd een uitstapje. Na de zomervakantie begint het circus weer op gang te komen. 
Op 11 november naar Maastricht om het Carnavalsseizoen feestelijk te openen 
en dan staan de Zittingsavonden weer voor de deur waar het nodige voor moet 
worden voorbereid. 

vervolg op blz 31

Pierre - Jean-Pierre - Hans - Frank - Dennis - Harald



Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

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

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

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

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

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

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

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

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten
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Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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het publiek van tevoren totaal niet weten voor wie ze de act in petto hebben. 
Pas enkele seconden voor het uitkomen, zien ze wie het is. Een super spannend 
moment. Bij de act worden ook meerdere mensen weggelokt, zodat het niet al te 
opvallend is wie de nieuwe heerser wordt.
Dan klinkt de hofkapel: “Zunne goeie hebben wij nog nie gehad…” Een beetje 
zuur voor de prins die net is afgetreden, maar ja zo is het leven. 
Wat ze missen is het eieren eten bij de burgemeester na de sleuteloverdracht. Marlies 
de Loo stelde haar huis open en daar ging het heen. Maar ja, de nieuwe burgemeester 
heeft gekozen voor een residentie in het rijk van de Diepenkikkers, jammer! 

Iedere prins overkomt iets specifieks, zo melden de drie ex-prinsen in het bestuur. 
Harald herinnert zich nog hoe hij “ontvoerd” werd en in het jaar dat Pierre prins 
was werd de prinsenwagen “gekaapt”. Onvergetelijk is ook het verhaal van de 
geitenbok die Prins Pet Robben van ZIOL kocht. Je hebt er over kunnen lezen in 
de vorige Hèjs Nèjs. 
Het dragen van de onderscheiding: het worteltje: Beste mensen, als je ooit zélfs in 
een grijs verleden een worteltje hebt ontvangen, vergeet ‘m dan niet om te doen 
als je uitgaat met de Carnaval, er zal extra op gelet worden! Het is een officiële 
onderscheiding van de vereniging en dat moet met trots gedragen worden. In het 
uiterste geval kan het je een rondje kosten!
Ook leuk om te vermelden: vanaf dit jaar is de vereniging in het bezit van een 
eigen wortelpinnenvlag. De vlag die tot nu toe gebruikt werd was die van De 
Wortelepin uit Blerick. Als het goed is wappert hij al overal, want de bestelling 
wordt op korte termijn verwacht. 

“Beste mensen, als je ooit zélfs in een grijs 
verleden een worteltje hebt ontvangen, 

vergeet ‘m dan niet om te doen als je uitgaat 
met de Carnaval.” 

Mooie herinneringen zijn er ook aan het bouwen van de prinsenwagen bij Karel 
Gesthuizen, op de vrijdag voor de Carnaval. Hij heeft Heijen helaas verlaten. Karel 
besprak op zo’n avond met iedereen serieus de “viscositeit van de Jägermeister”. Je 
moest dus goed oppassen dat dat niet volledig uit de hand liep, want voor je het wist 
had je de volgende dag een geweldige kater en dan moest de carnaval nog beginnen!
Een andere mooie herinnering: de ontvangst op vrijdagmiddag bij Frits en Grada 
Martens. Terwijl de winkel gewoon doordraaide werd er in de huiskamer een 
geweldig feest gevierd na het plaatsen van het naambord van de prins. Bij dit 
huisbezoek kwam je nooit iets te kort!

Het programma voor de Carnaval
Zoals gezegd is het feestweekend al achter de rug en heeft een groot deel van 
Heijen al een prachtig feest beleefd. De grootste verandering deze carnaval is d’n 
Dollen Dinsdag die in de plaats komt van de Boerenbruiloft. Om de overgang 
zachtjes te laten verlopen zijn alle boerenechtparen van de afgelopen decennia 
uitgenodigd deel te nemen aan een ludiek, carnavalesk spel dat leuk is om mee te 
doen en om te bekijken. Volgens insiders gaat het nergens om, alleen om de lol. 

Deze activiteit wordt deels mede georganiseerd 
door personen die tot dusverre nog niet in 
een commissie zaten. Het is tekenend voor de 
Wortelpin: voel je betrokken en denk mee met 
de vereniging.

“Volgens insiders gaat het 
nergens om, alleen om de 

lol.” 
Het programma is in al die jaren ongemerkt toch 
veel veranderd en uitgebreid en zoals gezegd 
gericht op alle leeftijden. Ieder dagdeel is er in 
Heijen wel iets te doen en dat is uniek in vergelijking 
met andere dorpen, zo melden de bestuursleden. 
Aan de andere kant is ook de regelgeving strenger 
geworden. Je mag bijvoorbeeld niet bovenop de 
prinsenwagen van Heijen naar Gennep rijden. Pas 
na de rotonde, dus alleen op de route, mogen 
er zich mensen op de wagens bevinden. Maar de 
carnaval is en blijft een dolle boel, dat bijna een 
week in beslag neemt.

Tot slot…
Het praten over diverse activiteiten bewaren 
we voor de nabespreking met de prinsen 
carnaval. Deze interviews doen we altijd 
meteen na Aswoensdag als ze nog helemaal 
in de “flow” verkeren. Dan hoor je alles over 
het bezoek aan de KBO, de basisschool, de 
Zonnepitjes, de zieken, de sleuteloverdracht, de 
optochten, de diverse bals en nog veel meer. 
Het hele programma staat op de website www.
wortelpinheijen.nl Dus als je informatie zoekt, 
vind je het hier.

Wij feliciteren CV De Wortelpin van harte 
met hun jubileum en sluiten ons aan bij de 
leus van de voorzitter: “Dat de Carnaval mag 
groeien en bloeien….” Alaaaaf!



Hèjs Nèjs
januari 201532

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

2014 was het jaar van de eekhoorn, daarom in deze aflevering een 
verhaal over dit leuke diertje met zijn hoge aaibaarheidsfactor.
De eekhoorn is net als bevers, hamsters en muizen een knaagdier. De 
Latijnse naam van de eekhoorn betekent ‘gewone schaduwstaart’. Dat 
is vanwege zijn karakteristieke zithouding, met de staart over de rug. 

Voorkomen
Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook 
in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Hun voorkeur 
gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen 
ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is. 
De eekhoorn komt in grote delen van Nederland voor: vooral in 
Drenthe, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 
Ook in de duinen van Noord- en Zuid-Holland komen eekhoorns voor. 

Uiterlijk
De eekhoorn is een echte boombewoner die als een acrobaat door 
de bomen rent en springt. Maar ook op de bosbodem is hij goed thuis. 
Eekhoorns vallen op door hun grote pluimstaart, gepluimde oren, grote 
ogen en lange tenen met lange, scherpe nagels. Bij volwassen dieren zijn 
de oorpluimen in de winter veel langer dan in de zomer. De vachtkleur 
van rug en staart varieert van rood(oranje) tot kastanje- of donkerbruin. 

De buik heeft een witte vacht die duidelijk 
afsteekt tegen de donkere vacht op de rug. 
De wintervacht is donkerder en grijzer 
dan de zomervacht. De staart wordt 
recht gehouden bij het rennen en dient als 
evenwicht bij het klimmen en springen. Staart 
en oren hebben ook een signaalfunctie naar 
soortgenoten toe. De voorpoten zijn veel 
korter dan de achterpoten. Mannetjes en 
vrouwtjes zijn even groot (21-25 cm kop-
romplengte met een staart van 14-22 cm. 
Het gewicht varieert tussen 230 en 420 
gram.

Leefwijze en voedsel
Eekhoorns zijn vooral in de vroege ochtend 
en namiddag actief. Voedsel zoeken ze in 
bomen en op de grond. Ze kunnen goed 
springen en klimmen en bewegen zeer 
behendig tussen bomen en takken. De 
staart dient daarbij als evenwichtsorgaan. 
De eekhoorn daalt altijd met de kop naar 

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)   
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beneden af van een boomstam. Eekhoorns kunnen prima zwemmen. 
Hoewel ze in de winter minder actief zijn, kennen eekhoorns geen 
winterslaap . Bij regen, storm, ijzel of wanneer er een dik pak sneeuw ligt, 
blijft de eekhoorn (hooguit enkele dagen) in zijn nest. Met name in de 
herfst eten ze extra veel om een vetreserve aan te leggen en leggen ze 
voedselvoorraden aan om de wintermaanden door te komen. Eekhoorns 
verstoppen voedsel in de grond maar ook in boomholtes of de oksel 
van een boomstam. De plek waar ze hun voedsel hebben verstopt 
(slechts enkele noten bij elkaar) kunnen ze dankzij hun reukvermogen 
weer opsporen. Doordat eekhoorns echter niet alle voedsel terugvinden, 
dragen ze bij aan de verspreiding van boomzaden in het bos. Eekhoorns 
‘stelen’ geen eten van soortgenoten. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit 
boomzaden zoals eikels, noten en kegels van naaldbomen. Ook eten ze 
als aanvulling daarop (afhankelijk van het jaargetijde) knoppen, bladeren, 
bessen, schors, paddenstoelen, rupsen, vogeleieren en jonge vogels die ze, 
brutaal als ze zijn, ook roven uit nestkastjes in onze tuinen.

Voortplanting en leeftijd
De voortplantingsperiode is van december tot februari en van mei 
tot juni. In slechte voedseljaren slaan de vrouwtjes de eerste periode 
vaak over. Verschillende mannetjes achtervolgen in de paartijd eenzelfde 
vrouwtje en proberen met haar te paren. Na de paring leven ze weer 
apart. De draagtijd duurt 5-6 weken. In deze periode bouwt het vrouwtje 
haar kraamnest dat steviger is dan een gewoon nest en gemaakt van 
gevlochten takken en dik bekleed met gras. Hierna worden 2 tot 5 kale 
en blinde jongen geboren. Na tien maanden zijn de jongen geslachtsrijp. 
Eekhoorns worden 3 tot 5 jaar maar veel van de jongen halen het eerste 
levensjaar niet.

Sporen
Vraatsporen
De eekhoorn bijt de schubben van dennenappels af om bij de zaden te 
komen en laat de kern liggen. Er blijft aan de dennenkegel een rafelige 
kern over. Schubben en kern zijn te vinden op ‘eetplekjes’ op de grond of 
meer verspreid onder een boom wanneer de eekhoorn in een boom 
heeft zitten eten.

Uitwerpselen
De keutels van de eekhoorn zijn 4-6 mm dik en 5-8 mm lang. De keutels 

zijn kogelrond tot ovaal, zwartbruin 
tot zwart en vrij vast van samenstelling. 
De keutels zijn lastig te vinden, want 
eekhoorns laten ze willekeurig vanaf 
bomen vallen. Door het ontbreken van 
loopsporen in dat geval te onderscheiden 
van konijnenkeutels.

Loopsporen
De prent van een eekhoorn is heel 
herkenbaar aan de afdruk van de 
voorvoet met 4 lange tenen met flinke 
nagels en achtervoet met 5 tenen 
waarvan de twee buitenste een beetje 
opzij gericht zijn. Eekhoorns bewegen 
zich altijd in viersprong voorwaarts 
(sprongengalop), daardoor zijn in het 
spoor de achterpoten vooraan te zien en 
de voorpoten achteraan. 

Bedreiging en bescherming
De natuurlijke vijanden van de eekhoorn 
zijn de boommarter en havik en de vos 
op de grond. Vooral jonge, net zelfstandige 
eekhoorns vallen aan hen ten prooi. In 
het verkeer vallen ook veel slachtoffers. 
Hoewel eekhoorn snel kunnen rennen, 
hebben ze de neiging bij het oversteken 
van de weg wanneer er gevaar dreigt als 
een bolletje ineen gedoken stil te blijven 
zitten op de weg. Helaas is het voor de 
automobilist dan bijna niet meer mogelijk 
om het beestje te ontwijken. 

Alle goeds voor 2015

Paul en Martha
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

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

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



Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen dank-
zij onze adverteerders gratis ver-
spreid. Abonnementen voor perso-
nen, instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via on-
derstaand correspondentieadres.

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

Abonnement Hèjs Nèjs aan-
vragen: bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Even-
tueel per telefoon 0485-513506. 
Kosten per jaar: € 25,- exclusief 
verzendkosten; inclusief verzen-
ding in Nederland  € 57,50

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

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

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

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

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen

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:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van bij-
dragen in de vorm van teksten etc. 
tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

Agenda en belangrijke telefoonnummers

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

25 februari 2015.

Agenda 2015 Belangrijke telefoonnummers

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

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317
Spoed:  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:  0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

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

Gemeentehuis:   
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep  0485 - 494141

Bibliotheek op school   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

Ziekenhuis: 
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen  0485 - 845000

Storingen:   
Gas en elektriciteit  0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Dierenambulance:  
Dierenambulance 
Nijmegen e.o. (DAN)  024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen  0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Donderdag 5 februari
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 8 februari 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Constantia 1

Donderdag 12 februari
14.00 uur D’n Toomp

K.B.O. - Carnavalsmiddag

Zaterdag 14 februari t/m dinsdag 17 februari
Carnaval

Donderdag 19  februari
Vertrek 12.30 uur Kantfabriek Horst

Zij-actief - Bezoek 

Vrijdag 27 februari 
 19.45 - 23.00 uur Café Plan B

Heisateam Jeugddisco 

Zondag 1 maart 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - DEV Arcen 1

Dinsdag 3 maart
Zij-actief - Filmavond

Donderdag 5 maart
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

7 maart – 15 maart
Sportpark “de Heikamp”

L.T.C. De Heikamp - Snellen service toernooi

Donderdag 19  maart
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief - Yoga/meditatie/ademhaling door C. Staaks

Zondag 22 maart 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Hapse Boys 1

Dinsdag 24 maart
K.B.O. - Bedevaart Smakt

Zaterdag 28 maart 
20.00 uur D’n Toomp 

Toompbestuur - Feestveiling 

Zondag 29 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Vianen Vooruit 1

Donderdag 2 april 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zaterdag 11 april
19.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kapellencaroussel

Zondag 19 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Hapse Boys 1

Donderdag 23 april
19.30 uur Zaal Schuttershof 

Zij-actief - Ritueel begeleider T. School

Zaterdag 25 april 
20.00 uur Gemeenschapshuis D’n Toomp 

Maestroconcert fanfare EMM




