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Het is dan wel herfst, de periode dat de natuur begint aan haar rustperiode, 
bladeren verkleuren en afsterven. Maar Hèjs Nèjs heeft daar geen last van. Wij 
gaan onverdroten voort! Waarvan akte. Sla deze nieuwe Hèjs Nèjs maar eens 
verder open. Tal van interessant en wetenswaardig nieuws kan uw deel worden. 
Van levensechte poppen tot levende mensen van de Hèjse Revuegroep, over 
Artsen zonder Grenzen, over een jubileum van Ons Genoegen. Maar ook het bestuur van Hèjje Mojjer laat van 
zich horen, een ontmoeting met Niki ten Haaf, een overzicht van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar 
op de Heisapagina en natuurlijk verenigingsnieuws en een goed gevuld prikbord. In Hèjje-Natuurlijk-Mojjer gaat 
het over heksenboter. Een kritische column. En dan is de koek nog niet op. Zoals u ziet telt dit Hèjs Nèjs veertig 
bladzijden, vier meer dan normaal. Dit maakt de uitgave extra duur, maar omdat we zoveel extra onderwerpen 
hadden voor het prikbord en het verenigingsnieuws moest het wel. Gelukkig is dit voor een enkele keer geen 
bezwaar, maar om structureel tot veertig pagina’s over te kunnen gaan, heeft de vereniging Hèjje Mojjer veel meer 
leden nodig. Bent u het hier mee eens meldt u dan als lid! Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Als je als buitenstaander Heijen nadert, is de kans le-
vensgroot dat je eerst even een bedrijventerrein moet 
doorsnijden, alvorens de kern te bereiken. Zo heb je De 
Groote Heeze, Het Hoogveld, De Grens en binnenkort 
De Brem. Een ontsnapping is de Kempkenweg vanaf de 
Siebengewaldseweg. Dan kom je door het Heijense bos, 
een parel om te koesteren! Moet je je wel met de fiets of 
de benenwagen verplaatsen, dat dan weer wel.
Maar hoe dan ook, op enig moment ben je in de kern. 
Wat valt je als onbevooroordeelde  vreemdeling dan op: 
een vrij open bebouwing, met veel groen en veelal mooi 
verzorgde tuinen. Maar zoals in elk dorp of stad is er 

Schuttingtaal (2)

altijd wel een plek waar het mis is gegaan. Afzichtelijke 
schuttingen boren het zojuist beschreven idyllische beeld 
weer de grond in. Dat dat zomaar kan?!
In een lichtgrijs verleden had je Welstand: het ging daarbij 
over de vraag of een bouwwerk zelf deugt qua materiaal, 
kleur, vorm en over de vraag of het past in de omgeving. 
Met het blote oog kun je zo enkele plekken aanwijzen 
waar de minimale eisen van welstand zeker niet gehaald 
worden. ‘De gemeente’ zou daar iets aan moeten doen, 
of beter de eigenaar zelf, zonder dwang van de gemeente. 
Kan toch niet zo moeilijk zijn om wat schuttingen te slo-
pen en te vervangen door een andere vorm om toch de 
gewenste privacy te bereiken? Bijkomend voordeel is, dat 
Heijen weer wat mojjer zou worden.
Het moest me even van het hart en dat is het mooie van 
een column: je kunt hier je ongenoegen ventileren, ui-
teraard met het doel en met de niet-ijdele hoop dat het 
gesignaleerde probleem uit de wereld verdwijnt. Het is 
nooit te laat. Wie weet?

Column

Ut is wér zuwiet!

Evenals het afgelopen jaar zullen ook dit jaar de zittingsavonden 
plaatsvinden in de feestmaand november.

Waar: Café zalen Schuttershof
Wanneer: vrijdag 20 en zaterdag 21 november.
Hoe laat: 20:11 uur. (zaal open om 19:30 uur)

We hebben weer een spetterend avondvullend programma voor u 
in petto. Maar liefst 3 Buutreedners van formaat, cabaret van Heijse 
bodem, zang, dans en nog veel meer humoristisch vermaak. 

Het wordt een avond vol bruisende energie. Grote talenten met 
onverwachte associaties, waarbij ze u de tranen over uw wangen 
zullen doen rollen van het lachen. Zij zullen u trakteren op een 
onstuitbare lawine van grappen, grollen en Heijse kolderiek. Van 
razende improvisaties, dan weer geslepen uitbundig tot flitsend, 
gevarieerd en overdonderend.

Zorg dat u bijtijds kaartjes regelt en dus van een plaats verzekerd 
bent. De voorverkoop is op zaterdag 7 november van 11:11uur 
tot 12:11uur bij café Zalen Schuttershof. In de voorverkoop kosten 
de kaartjes €10,00. Per persoon kunt u maximaal 11 kaartjes 
bemachtigen. Én er zit, zoals je de laatste jaren gewend bent, 
een stoelreservering aan gekoppeld. Na de voorverkoop kunt u 
eventueel nog overgebleven kaartjes kopen via ‘t Heijs Hepke of op 
de dag van de voorstelling 
zelf. Echter dan verkrijgbaar 
tegen een prijs van €13,00 

We zien u graag verschijnen 
op 20 of 21 november.

De zittingsavondcommissie,
Theo Driessen, Dirk 
Ronnes, Ryanne Hermsen 
en Marga Guelen

De Wortelpin nodigt u uit voor 
de Zittingsaovunden 2015

D
E  W O R T E L P I N

D
E  W O R T E L P I N

C.V. De Wortelpin
organiseertZittingsavonden 2015 

vrijdag 20 en zaterdag 21 november
    

Tonproaters:

aanvang:   20.1 1 uurZaal open: 19.30 uur
Entree:                € 1 3,-
voorverkoop:   € 10,-

   
   

      
    

De voorverkoop vindt plaats opzaterdag 7 november a.s. vanaf 11.11 uur in:
café-zalen schuttershof” 

 
 

Ook dit jaar worden vaste zitplaatsen aangeboden.Maximaal 11 kaarten p.p. Wees er dus snel bij !!!

FRANS BEVERS - HANS VERBAARSCHOT
    

               ROB VAN ELST
  

      

Met Prins Martien d’n Urste en de raad van 11                           Met van eigen bodem:            Dansmarietjes - Ex-Prinsen - Dansgarde -Goed Gevuld - Heijs Uut Volle Borsten de comeback van Les clochards
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Verenigings- en ander nieuws

Op zondag 8 november 2015 organiseert de Zonnebloem Heijen de hobby-creatief-beurs in 
Gemeenschapshuis d’n Toomp in Heijen.  Op deze tweejaarlijkse beurs zijn de creatieve bezigheden 
van meer dan 20 hobbyisten én de handwerkstukken van de Welfare-groep te zien en te koop. Er zijn o.a. stands 
met: glas in lood, bloemstukken, schilderijen, zeepkettingen, sieraden, pottenbakken en nog veel meer. Ook is er een 
kopje koffie of thee met door de Zonnebloemvrijwilligers zelfgemaakt gebak en andere versnaperingen te koop. 
De opbrengst van deze hobby-creatief-beurs is voor de Zonnebloem. Hiermee worden activiteiten georganiseerd 
voor hun gasten. U bent van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Woensdag 9 september zijn we met 41 gasten en 
een aantal vrijwilligers op stap geweest naar het Oude 
Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur.
In het oude ambachtenmuseum vind je ruim 160 
verschillende oude ambachten, beroepen en winkeltjes. 
Het leuke hier aan was dat je nagenoeg alles aan mocht 
raken. 
Verder is in het gedeelte met het speelgoed een 

indrukwekkende verzameling van oud en antiek 
speelgoed ten toon gesteld. Opvallend was de hoek 
met vele poppenhuizen van ambachten en winkeltjes. 
Ook de “technische” hoek was erg leuk om te zien. 
Een aantal mensen heeft nog gespeeld in de speelhoek.   
De deelnemers hebben allen genoten. Voor velen was 
het een ervaring terug in de tijd.  
De Zonnebloem afd. Heijen

Hobbybeurs  Zonnebloem

De Zonnebloem Heijen bezoekt het 
Oude Ambachten & Speelgoed Museum

ODI Moves bestaat 50 jaar!
ODI viert haar 50 jarig bestaan op 6 en 7 november aanstaande.
Gymnastiekvereniging O.D.I. werd op 1 september 1965 opgericht en verzorgt
sindsdien met groot succes en veel plezier gymnastiek-, turn- en danslessen voor
jong en oud in de gemeente Gennep.

De feestelijkheden zullen plaatsvinden in en om de gymzalen aan de Stiemensweg in
Gennep. Vrijdagavond 6 november staat in het teken van onze leden, oud-leden en
vrijwilligers. Wij vieren die avond feest met een spetterende openingspresentatie,
gevolgd door de officiële opening door onze voorzitter en wethouder Vandermeulen.

Gennep moves op zaterdag 7 november
Op zaterdag start om 10 uur een groot gymfestijn. Gedurende de hele dag worden
door ODI workshops en demonstratie van de gym-, turn- en danssport gegeven.
Iedereen, jong en oud, is welkom. Naast workshops zullen tevens demonstraties
worden gegeven door onze leden en regionaal bekende gymnasten.

Tijdens de dag zullen er sessies zijn waarin verschillende aspecten van de gymsport
worden aangeboden die bij ODI worden onderwezen : kleuterdans, kids dance, jazz
dance, peuter/kleuter gym, turnen meisjes en turnen jongens.

Aanmelden hoeft niet, neem gymkleding mee en kom langs op zaterdag 7 november
vanaf 10.00 uur!

Het voorlopige programma is als volgt :
10.00 Kleuterdans en turnen meisjes (8 tot 12 jaar)
11.00 Demonstratie
11.30 Kids dance en peuter / kleuter gym
12.30 Demonstratie
13.30 Turnen jongens en turnen meisjes 12+
14.30 Demonstratie
15.00 Jazz dance en turnen meisjes (6 tot 8 jaar)

Kijk voor actuele informatie op www.odi.nu/lustrum
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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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Hallo	  alle	  kinderen	  uit	  Heijen,	  

	  

Op	  zondag	  22	  november	  is	  het	  	  zo	  ver	  en	  komt	  
Sinterklaas	  weer	  naar	  Heijen	  toe.	  Hij	  zal	  om	  14:00	  uur	  
met	  de	  boot	  aankomen	  op	  de	  kade	  bij	  Teunesen.	  Na	  
een	  warm	  welkom	  vertrekken	  we	  naar	  d’n	  Toomp	  en	  

hopen	  daar	  om	  15:00	  uur	  feest	  te	  vieren	  samen	  met	  de	  
Sint	  en	  zijn	  pieten.	  	  

Dit	  jaar	  is	  extra	  speciaal	  want	  de	  Sint	  komt	  voor	  de	  163ste	  

keer	  naar	  Heijen.	  Dit	  moet	  natuurlijk	  gevierd	  worden!	  We	  
willen	  de	  Sint	  verrassen	  met	  leuke	  goocheltrucjes.	  Neem	  je	  

goochelspulletjes	  dus	  maar	  mee.	  	  

Net	  zoals	  de	  voorgaande	  jaren,	  willen	  we	  graag	  de	  zaal	  weer	  
mooi	  versieren,	  maar	  ook	  daar	  hebben	  we	  jullie	  hulp	  voor	  

nodig.	  Op	  school	  zullen	  er	  weer	  kleurplaten	  uitgedeeld	  worden.	  
Als	  jullie	  die	  nou	  mooi	  inkleuren	  en	  weer	  op	  school	  inleveren	  in	  de	  daarvoor	  bestemde	  bus,	  
dan	  zorgen	  wij	  dat	  al	  jullie	  kleurplaten	  in	  de	  zaal	  hangen	  als	  de	  Sint	  in	  Heijen	  komt.	  	  

Onze	  jaarlijkse	  Sinterklaas	  collecte	  zal	  plaatsvinden	  in	  de	  week	  van	  1	  tot	  en	  met	  7	  november.	  

We	  hopen	  jullie	  allemaal	  te	  zien	  op	  de	  kade	  op	  22	  november	  	  zodat	  we	  er	  een	  mooi	  feest	  
van	  kunnen	  maken!	  

Groetjes	  van	  Sinterklaas	  en	  de	  zwarte	  pieten	  en	  het	  Oranje	  Comité	  

PS	  Het	  Oranje	  Comité	  stelt	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  ongevallen	  tijdens	  de	  intocht.	  	  

	  

Verenigings- en ander nieuws
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Vanaf april in Heijen
Kwaliteit in kunststof en aluminium

Hoogveld 1  I  6598 BL Heijen 
Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

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

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

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

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

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

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

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

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

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

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

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen
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Zoals ook bij de jaarvergadering van HM is 
aangegeven wil de vereniging ook vanwege 
het 5-jarig bestaan de entrees van Heijen 
verfraaien en bijzonder maken!!! Een 
blikvanger, een fraaie binnenkomer!!
Het bestuur roept iedereen, jong en oud, 
op om een creatief, kunstig, of bijzonder 
idee of ontwerp in te sturen. Graag ook 
aangeven welke materialen er kunnen 
worden gebruikt.
Het mooiste ontwerp of idee zal verder 
worden uitgewerkt, uiteraard samen 
met de bedenker, een maker en de 
gemeente.

Het gaat in de eerste instantie over de entree vanuit Gennep, 
ter hoogte van De Groote Heeze, vanuit Bergen ter hoogte 
van de tramhalte en de entree vanaf de Hommersumseweg 
(Center Parcs).
Idee/ontwerp voor 1 december indienen bij Pierre Hendriks 
(Berkenstraat 11), Edwin Jans (Meidoornstraat 22), Frits Basten 
(Hoofdstraat 25).
Digitaal kan ook! Mail aan hejjemojjer@heijen.info

A77
Na veel informeren bij Rijkswaterstaat  over de gang van zaken 
is er eindelijk meer nieuws over de geplande werkzaamheden 
aan de A77. Hieronder de reactie van Rijkswaterstaat, met dank 
aan de gemeente. 
“ De werkzaamheden aan de A77 staan gepland in het 
voorjaar (start maart, april) van 2016. De planning is in principe 
ongewijzigd t.o.v. eerdere berichtgeving. 
De wijze waarop de werkzaamheden plaatsvinden is nog niet 
bekend. De aannemer maakt op dit moment een ontwerp 
(inclusief detaillering van de planning) van de werkwijze. Ik 
informeer u zodra de werkwijze bekend is.” 

Kerkplein
Op woensdag 9 september heeft de gemeente samen met 
MTD landschapsarchitecten een presentatie gegeven over 
de mogelijkheden voor het verfraaien van het kerkplein. De 
presentatie was aan het kerkbestuur, de direct omwonenden en 
het Dagelijks Bestuur van Hèjje Mojjer. Er werden 3 voorstellen 
gepresenteerd. Unaniem werd voor een inrichting gekozen die 
het kerkplein een groen en intiem karakter geeft.

Met de opmerkingen van de aanwezigen gaat MTD aan de 
slag om een en ander uit te werken tot één geheel. Dit wordt 
eerst nog op 19 oktober aan de omwonenden gepresenteerd. 
Daarna komt er een informatieavond voor alle Heijenaren. 

Pinbox
Tot onze verrassing lazen wij dat Ottersum en Siebengewald 
een pinbox krijgen. Een voorziening waarvoor Hèjje Mojjer 
meerdere malen in gesprek is geweest met de toenmalige 
directeur van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, dhr. 
Vossen. Dit overleg vond plaats na de plotselinge sluiting van 
de pinautomaat op 17 januari 2014. In de gesprekken met dhr. 
Vossen werden drie argumenten genoemd als reden voor de 
sluiting: verhoogd risico op ram- en plofkraken, het geringe 
aantal pintransacties en de trend dat mensen steeds meer direct 
in winkels pinnen. Het plotseling sluiten van de pinautomaat was 
een vreemde actie van een bank die bekend staat/stond om zijn 
grote lokale betrokkenheid. In Heijen is toen door 334 mensen 
een petitie ondertekend om de pinautomaat te behouden. 
Tevens gaf de petitie aan dat de mensen zeer ontstemd waren 
over de actie van de Rabobank en de wijze waarop deze is 
uitgevoerd. Veel mensen gaven aan het vertrouwen te hebben 
verloren door de slechte communicatie. 
Op vrijdag 2 oktober is over de plaatsing van de pinboxen in 
de andere dorpen weer een gesprek geweest, nu met mevr. 
Viegen, huidige interim directeur. Het blijkt dat het argument 
van minder pintransacties uiteindelijk het grote verschil maakt. 
In Ottersum werd in 2014 meer dan 50.000 keer gepind, tegen 
30.000 keer in Heijen. Toch is de Rabobank geschrokken van de 
reacties in Heijen en andere dorpen op de plotselinge sluitingen. 
De Rabobank wil dan ook sterk inzetten op het herstellen van 
het vertrouwen/de relatie Heijen-Rabobank en wil in gesprek 
samen met Hejje Mojjer en een lokale ondernemer opties 
verkennen voor een mogelijk alternatief.

Het bestemmingsplan Hoogveld.
Naar het zich laat aanzien, komt na een jarenlange onduidelijkheid 
eindelijk het laatste verlossende antwoord op de uiteindelijke 
bestemming van een aantal woningen aan de Hoofdstraat en de 
Boxmeerseweg. Ze behouden de bestemming burgerwoningen. 
De bedrijven kunnen binnen de voor hen geldende kaders, 
voortgaan met hun activiteiten.

Berichten van het bestuur

Oproep!
Bijzondere entrees van Heijen!
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Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Vertrouwd en  
eenvoudig over je 

geld beschikken
Het gemak  
van onbezorgd  
genieten
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Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Vertrouwd en  
eenvoudig over je 

geld beschikken
Het gemak  
van onbezorgd  
genieten

De mojste canna’s van Heijen?   
Al vele jaren staan aan de Hoofdstraat 10 prachtige canna’s te schitteren. 
De rode kleur van de bloemen trekt ogenblikkelijk de aandacht als je van 
Heijen naar Gennep en v.v. fietst, ook al ligt het fietspad tegenwoordig 
aan de andere kant van de hoofdrijbaan. Meneer Van Doorn weet elk jaar 
weer het beste uit de bollen/knollen van de canna’s te toveren. Laten we 
hopen, dat we hier nog lang van mogen genieten.

Verrassend optreden Popkoor Cheers in 

de Dennenlaan   

Na het supergeslaagde Bitterballenconcert in juli was het onlangs ook 

feest in de Dennenlaan.

De voorzitter van Gemeenschapshuis D’n Toomp, Kees van den Corput, 

veroverde tijdens de Feestveiling in maart een speciaal optreden van 

popkoor Cheers. Hij deed het hoogste bod op het aanbod van het 

koor om een (privé) feestje met zang op te komen luisteren. En hij 

zette zijn kavel in tijdens de straatbarbecue vorige maand. Het optreden 

werd door de bewoners van de Dennenlaan geweldig gewaardeerd en 

ook de leden van het koor hebben zich bijzonder geamuseerd. Zo zie 

je maar (weer) wat voor leuke gevolgen een Feestveiling kan hebben....

Henk Lietmeijer als Living Statue   
Paul en Nelly Rongen bezochten eind september het Living 
Statue Festival in Arnhem en tot hun verrassing zagen ze 
een Heijense deelnemer, namelijk Henk Lietmeijer. Snel 
maakten Paul en Nelly een foto van hem en vroegen om een 
“doordenkertje”. En ze vroegen ons om het resultaat op te 
nemen in dit Hèjs Nèjs. Bij deze.

Laagste punt   

L1 heeft een onderzoek gedaan naar het laagste punt 

van Limburg. Dit bleek te zijn bij Teunesen Zand & 

Grint BV op Industrieterrein Hoogveld in Heijen. 

Hiervoor heeft de gemeente een bord ontvangen 

en doorgegeven aan Hèjje Mojjer. Het bord zal een 

mooi plaatsje krijgen in of bij D’n Toomp.

Een versierd huis voor Thei van Haare 
toen hij 80 jaar jong werd.   
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Brood en gebak 
van Bakkerij de Haas
Samen met Bakkerij de Haas 
uit Haps zorgen wij sinds kort 
voor het lekkerste brood en 
het mooiste gebak. Uitgebreidassortiment:Ovenheerlijk versbrood en gebak 

Troefmarkt te Wierik     Nieuwwijkstraat 4     6598 AT Heijen      T 0485 514 495

1/2 ADV_TROEFMARKT_VS1.indd   2 09-10-15   11:11
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Meet & Greet

Niki ten Haaf  

19 December 1998 te Boxmeer

Hermelijnstraat 32

Elzendaalcollege Boxmeer

5 Havo

Iets in het management, maar wat precies weet ik nog niet.

Voetballen en uitgaan met vrienden. 

Ja, bij de Albert Heijn in Gennep.

Ik ben op dit moment vooral bezig met de studiekeuze van mijn 
vervolgopleiding en dit blijkt moeilijker dan gedacht!

Ik heb niet echt een favoriete TV programma, ik zapp meestel 
maar een beetje.

Voetballen.

Voetballen en Moto GP

Ik luister vooral naar muziek van nu, top 40 of zo. 

Als ik iets wil, ga ik er voor de volle 100% voor.

Ik ruim m’n rommel niet zo gauw op. 
 
In de regen naar school fietsen.

Voetballen, uitgaan, winkelen.

Geen idee, alles kopen wat ik maar wil denk ik.

Een wereldreis maken.

Dat ik een goeie baan krijg en net zo gelukkig en gezond blijf als 
ik nu ben!

Dat het een gezellig klein dorpje blijft.

Ga zo door!

Wouter Janssen 

Naam

Geboortedatum en plaats

Waar woon je in Heijen

Op welke school/opleiding zit je

En in welke klas/jaar

Weet je al wat je wilt worden?

Wat zijn je hobby’s

Verdien je een zakcentje bij en zo ja, waar of waarmee?

Wat houd je op dit moment erg bezig en waarom 
(denk aan sport, politiek, het nieuws, 
een persoon of toestand)

Wat is je favoriete TV programma

Wat is je favoriete sport om te doen

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

Wat is je favoriete muziek

Wat is je beste eigenschap

En wat je slechtste
 
Waar heb je een enorme hekel aan

En wat vind je juist leuk

Wat zou je doen als je een miljoen euro zou winnen?

Wat wil je in ieder geval een keer
in je leven meemaken?

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst?

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst? 

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer?

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Niki ten Haaf
Meet & Greet

In deze rubriek stelt steeds een jongere tussen 12 en 18 jaar 
zich voor aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het 
vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt ook de volgende die 
het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis 
met Niki ten Haaf.



Hèjs Nèjs
oktober 201514

Iets over Malawi
Malawi wordt begrensd door Tanzania 
in het noorden en Mozambique in het 
zuiden en is een van de armste landen 
van Afrika. Het klimaat is droog en het 
landschap dor en heuvelachtig. Demi ging 
erheen met vijf vriendinnen/klasgenoten 
en de reis was lang en vermoeiend. Een 
vlucht van Amsterdam naar Frankfurt, 
dan naar Ethiopië. Vandaar naar Lilongwe 
in Malawi en toen nog naar Blantyre. 
Daar werd in een lodge overnacht en 
van Blantyre moest er de volgende dag 
nog een autorit van acht uur worden 
gemaakt over de hobbeldebobbel wegen 
tot Muona. Normaal duurt die autorit 
vier uur, maar de wegen waren erg slecht 
door de overstromingen in januari en 
februari. 

De droom van Demi Scheffer: 
verpleegkundige bij 

Artsen zonder Grenzen…

De kinderen zijn superlief en de 
mensen (vooral de mannen!) zijn 

heel mooi van uiterlijk.
Demi werd meteen gegrepen door de sfeer in het land. 
De mensen zijn arm maar vrolijk en het weinige dat ze 
bezitten delen ze ook nog met elkaar. De meerderheid 
van de bevolking bestaat uit Christenen. De kinderen 
zijn superlief en de mensen (vooral de mannen!) zijn 
heel mooi van uiterlijk. Overigens, ter geruststelling 
van iedereen en zeker van pap en mam Frank en 
Nicole: Demi heeft geen gebroken hart aan haar stage 
overgehouden, hoewel ze echt verliefd is geworden op 
het land en de hartelijke bevolking….

Demi’s onderkomen
We laten Demi vertellen: “We waren ondergebracht 
in een stenen huis. Er was wel een WC maar dan 
zonder bril. Water was elke dag een verrassing en ook 
de stroomvoorziening was niet altijd optimaal. Maar 
verder was het prima. De hele dag door bivakkeerden 
tientallen kinderen rondom ons huis, bedelend om 

Interview

Demi Scheffer (19) woont met zus Femke en vader en moeder Frank en Nicole Scheffer in 

de Heijense Hermelijnstraat. Nu nog wel, maar ze heeft een grote droom: Demi wil graag 

verpleegkundige worden bij Artsen zonder Grenzen. Ze wil iets betekenen voor mensen die 

niets hebben en zich in oorlogssituaties en in armoede moeten zien te handhaven. Om te 

beginnen heb je daar een opleiding tot verpleegkundige voor nodig, dat is logisch. Dus na 

de Mavo begon Demi aan deze studie bij het R.O.C. te Nijmegen. Ten tweede moet je dan 

ook proeven hoe het is om in een Derdewereldland te leven, of misschien nog beter gezegd 

te óverleven. Ook die stap nam Demi. Van eind april tot begin juli dit jaar liep ze stage in een 

ziekenhuis in Muona in Malawi. Hoe is dat verlopen, vroegen wij ons af.
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snoepjes en boterhammetjes met jam. We hebben een deal met hen 
gemaakt. Als zij water voor ons zouden halen bij de pomp die op een 
paar minuten lopen van het huis stond, dan kregen ze van ons wat 
lekkers. En zo gebeurde het ook. Kinderen namen de emmers mee 
die we voor dit doel gekregen hadden en brachten deze gevuld weer 
terug. Ze droegen die met water gevulde emmers dan gewoon op 
hun hoofd! Dat was een goede oplossing want daarna vielen ze ons 
niet meer de hele tijd lastig.

Ze droegen die met water gevulde emmers 
dan gewoon op hun hoofd!

Er was geen supermarkt in de buurt, maar we konden een paar keer 
per week naar de markt. Daar vielen we wel op met onze blanke 
hoofden! We kochten er veel groenten en fruit. Ze eten daar ook 
geitenvlees. Op vrijdagavond gaven we meestal een feestje. We konden 
een geluidsinstallatie lenen van de anesthesist van het ziekenhuis en 
we kochten dan honderd flesjes bier voor onszelf en de vrienden die 
we in het ziekenhuis gemaakt hadden. Op een keer hadden we zelf 
geitenvlees bereid. Het was nog lekker ook! Een soort draadjesvlees. 
Maar de volgende dag was iedereen hartstikke ziek van de geitenlucht 
in het huis!” 

Dat Demi tot het onverschrokken soort behoort blijkt wel uit het 
feit dat ze samen met de andere meiden gewoon aan huis een paar 
kippen heeft geslacht, uitgebeend, kaalgeplukt en klaargemaakt volgens 
haar eigen recept. Dat slachten was natuurlijk wel effe een dingetje. 
Een heel geklieder met de ingewanden en tot overmaat van ramp liet 
Demi het arme beestje tijdens de slacht per ongeluk los en liep het 

met de kop er half af nog een rondje. 
Ze moet er nog om lachen!

De werkzaamheden in het ziekenhuis.
Demi, enthousiast: “Wat meteen opviel: 
het was WARM! Het ziekenhuis bestaat 
uit verschillende gebouwen. Een 
mannenafdeling, een vrouwenafdeling, 
een kinderafdeling, een operatiekamer 
enzovoort. Het geheel ligt in een mooie 
tuin. Het is een particulier ziekenhuis, 
patiënten moeten betalen. Men werkt 
in twee ploegen: de dagploeg van half 8 
tot half 5 en de nachtploeg van half 5 tot 
half 8. ’s Morgens is iedereen aanwezig 
bij het Morning Report. Men spreekt er 
Engels, maar dan heel “mompelig”. Daar 
moest ik aan wennen. 

Daarna beginnen de werkzaamheden. 
We hebben op alle afdelingen gewerkt. 
En ook droevige dingen meegemaakt. 
Zo was er een baby’tje dat vruchtwater 
had binnengekregen. Ze was helaas 
niet meer te redden ondanks alle 
pogingen die we gedaan hebben. Erg 
confronterend, maar de opvang en 
nazorg waren heel goed. Soms verlies 
je ook kinderen door onwetendheid 
van de ouders. Bijvoorbeeld: als een 
kindje zuurstof krijgt dan mag je het 
geen borstvoeding geven. Als ouders 
hun kindje dan toch gaan voeden 
komt dit voedsel in de longetjes en 
sterft het kindje onherroepelijk. Zoiets 

vervolg op blz 16

Interview

Zuster Demi met een pasgeboren Malawi kindje
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zal in Nederland niet snel gebeuren. We hebben 
ook vaccinaties gedaan. Daarvoor zijn we naar de 
omliggende dorpen toe gereden. Daar zaten alle 
vrouwen en hun kinderen in een kring midden in 
het dorp. Een van de collega’s van het ziekenhuis 
zong een lied waarin het voorkomen van malaria, 
longontsteking, HIV enzovoort werd uitgelegd. Bij het 
vaccineren zongen we zelf ook liedjes om de kinderen 
af te leiden. Sommige kinderen hadden nog nooit een 
blanke gezien en waren bang voor ons.”

De vriendinnen hadden vooraf in Nederland ongeveer 
€ 1600 ingezameld. Ter plaatse hebben ze die besteed 
aan diverse benodigdheden voor het ziekenhuis: een 
koelkast om medicijnen te bewaren, mondkapjes en 
handschoenen voor het huishoudelijk personeel, dat 
veel met chloor moet werken. Gordijnen tussen de 
bedden op de kraamafdeling om bevallende vrouwen 
meer privacy te geven en simpele dingen als een paar  
strijkijzers. En het mooiste voor de kinderafdeling: een 
heuse DVD speler. Om die spullen te kopen moesten 
ze naar Blantyre. Ook konden drie leraren van de 
lokale school van het overgebleven geld op cursus. 
Het was heel gaaf om mee te maken hoe blij men 
met alle geschenken was.

Het leven in Malawi 
Het leven in Malawi is zeker niet eenvoudig, maar de 
mensen zijn vriendelijk en hartelijk. Demi: “Het dansen 
zit hun echt in het bloed. Als ze muziek horen dansen 
ze. We zijn een keer op een bruiloft geweest. Een 
van de collega’s uit de apotheek trouwde. Overigens 
net als hier had ze een witte bruidsjurk aan en de 
bruidegom was strak in het pak. Al dansend gingen 
alle bruiloftsgasten naar voren om geld te doneren in 
een speciale kom. Toen moesten wij ook dansen. Dat 
leek eerlijk gezegd helemaal nergens op vergeleken 
met hen!

Toen moesten wij ook dansen. 
Dat leek eerlijk gezegd helemaal 
nergens op vergeleken met hen!

De mensen zijn katholiek, dus wilden wij ook wel 
een keer een H.Mis bijwonen. Dan moet je als vrouw 
rok aan of een doek om. Een rok hadden we niet bij 
ons dus hadden we een doek omgedaan die we met 
veiligheidsspelden hadden vastgezet. Wij naar de kerk. 
Ergens links achteraan gingen we zitten. Maar je moet 
ook weer naar voren lopen om geld te doneren. Dat 
was niet handig met die in elkaar geflanste rokken! 
We hadden zelfs geen geld bij ons, gelukkig gaf een 
collega ons wat geld in de hand. Daarna bleek ook nog 
eens dat we aan de verkeerde kant van de kerk zaten. 
Alle mannen zaten links, de vrouwen rechts. Gelukkig 
mochten we blijven zitten. Voor de H. Communie 
moesten we ook weer naar voren lopen. En dan 
moet je knielen en de hostie wordt op je tong gelegd. 
Knielen, zitten, staan, dansen. En wij die “rok” maar 
hooghouden… Pffft! Maar het was een geweldige 
ervaring, alleen al door de beleving van de mensen en 
de prachtige liederen.”

Ja, daar kijkt u van op, meneer pastoor!

En als je er dan toch bent….
Dan maak je natuurlijk ook wel van de gelegenheid 
gebruik om iets van de omgeving te zien. Een van 
de leraren van het R.O.C. bezocht de meiden twee 
weken om de stage te beoordelen en te begeleiden. 
Met hem, zijn zoon en diens vriendin zijn ze naar het 
nabijgelegen Zambia gereisd voor een safari. Demi: 
“We verbleven in South Luangwa National Park. We 
kwamen terecht op een soort kamp op een grasveld. 
Daar stond een aantal tenten. Het grensde aan een 
meer, waarin krokodillen en nijlpaarden verbleven. 
We hadden een groen tentje van circa twee meter 
breed met een houten deur, een paar bedden en een 

Let op dat lieve knuistje
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waaier op het nachtkastje. Je mocht absoluut niet weg van het 
tentencomplex want de dieren liepen er in het wild omheen. 
We werden gewaarschuwd voor nijlpaarden die langs onze 
tent een wandelpad hadden. En er zaten leeuwen. Dus als je 
naar de WC moest ging er iemand van de kampleiding mee. 
In het tentdoek zat een stukje gaas waardoor je naar buiten 
kon kijken. De hele tijd heb ik liggen denken: “Laat ik nou maar 
niet naar buiten kijken, want wie weet wat er op dat moment 
langsloopt.” Toch heb ik op het laatst natuurlijk wel gekeken. 
Er zaten veel brutale apen rondom de tenten. Iemand had 
een zak koekjes voor de tent liggen, ja, daar kwamen ze wel 
op af. Met een slipper probeerde de kampleider de apen te 
verjagen. ’s Morgens ging ik even slaperig naar de WC. Op 
een superkleine afstand stond een groepje olifanten. Dan heb 
je wel even kippenvel! We hebben ontzettend veel dieren 
gezien. Het eten in het safarikamp was prima, er was een kok 
die een heerlijke tomatensoep voor ons kookte!” 

Na afloop van de stage hebben Demi en haar vriendinnen 
nog vier weken rondgetrokken in zuidelijk Afrika. Een 
kanosafari, een tocht op een olifant, een bezoek aan de 
Victoria Watervallen, raften. 

Kortom, een onvergetelijke ervaring voor 
Demi, die meer dan ooit overtuigd is geraakt 
van haar missie in dit leven: iets betekenen 
voor de allerarmsten in de wereld. Daarvoor 
moet ze nog wel even doorbuffelen. Eerst het 
M.B.O. diploma halen volgend jaar, dan naar 
het H.B.O. Verpleegkunde en eventueel nog 
een specialisatie in het verzorgen van wonden.  

Artsen Zonder Grenzen kan over een paar 
jaar rekenen op de hulp van een bevlogen 
Heijense….

Succes Demi! 

Demi voor haar stage ziekenhuis



Hèjs Nèjs
oktober 201518

 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

 

 A N I T A  L I N T Z E N 

 GROEN, KERST EN KUNSTIG 

WANNEER? 
Vrijdag 27 november 

11:00 – 21:00 u 
 
Zaterdag 28 november 

11:00 – 19:00 u 
 

Zondag 29 november 
11:00 – 19:00 u
         
         Entree vrij  

K  E  R  S  T  S  H  O  W 

WAAR? 
Bedrijfspand van 

Van Goethem.  
(te huur) 

Schuin tegenover 
de kerk  

in Ottersum. 
St. Janstraat 14 

6595 AC Ottersum 
 



Ingrid Haefkens 50 jaar   

Op zaterdag 19 september werd Ingrid Haefkens (Ingrid van Pieter 

Jan) van het Kranenveld, 50 jaar.

Zij werd die ochtend door de Heijese vriendinnenclub verrast 

en mocht zich uitdossen in boerinnenkleding. Samen gingen ze 

vervolgens op de fiets op weg naar een mooi stukje platteland in de 

Looi voor een “Boeren-Sarah-Picknick”;

Daar aangekomen werden alle meegebrachte zelfbereide 

picknickgerechten uitgestald, maar voordat de picknick kon beginnen 

kwam er nog onaangekondigd bezoek… Ook deze gasten sloten 

gezellig aan bij de picknick en zorgden voor het nodige raad- en 

denkwerk en natuurlijk grote hilariteit.

De picknick werd natuurlijk afgesloten met een lekker wijntje in het 

zonnetje tussen de “scheu.pjes” (scheu..p, Ingrid !). 

’s Avonds werd de feestvreugde tot in de late uurtjes vervolgd 

tijdens het door Ingrid georganiseerde supergezellige feest bij Plan B. 

Esther, Carla, Carla, Edith, Nellie, Renate, Marion, Mariëtte, Wilma 

en Ellis

Kerstmarkt Stichting Tante Lenie   
Zoals bekend wordt er elk jaar een deel van de opbrengst van Muziek voor Iedereen geschonken aan een goed doel. Afgelopen jaar 

was dat Stichting Tante Lenie, een stichting die vakanties organiseert voor gezinnen waarvan een kind ernstig of langdurig ziek is.

Met o.a. het geld dat Muziek voor Iedereen heeft kunnen doneren, worden de vakanties georganiseerd en ook weer andere activiteiten 

georganiseerd die weer geld kunnen opbrengen voor dit prachtige goede doel.Op 17 December organiseert Tante Lenie een kerstmarkt in Huissen,  deze begint om 18.00 uur in het Dominicanenklooster.
Voor een ieder die van kerstmarkten houd of Stichting Tante Lenie  een warm hart toedraagt, je bent van harte welkom.

GROTE KERSTSHOW - GROEN EN KUNSTIG   

Van: Anita Lintzen uit Ottersum

Waar: in het bedrijfspand van Van Goethem te Ottersum

De creativiteit van Anita Lintzen kent geen grenzen. Menigeen weet haar atelier te vinden en 

haar workshops worden druk bezocht. Bedrijven en particulieren maken gebruik van haar 

groen- en kunstuitleen en met bijzonder trouw- en rouwbloemwerk weet zij altijd de juiste 

snaar te raken.

Haar grote Kerstshow Groen, Kerst en Kunstig komt in het bedrijfspand van Van Goethem 

schuin tegenover de kerk in Ottersum. Dit gebouw staat momenteel leeg en is te huur.

De winkel, kantoor, fabriekshal en zolder gaat zij aankleden in een kerststijl waarbij zij haar 

kunstzinnigheid, fantasie en creativiteit helemaal kan laten gaan. Het wordt feestelijk en 

sfeervol. Alle stijlen komen aan bod. Traditionele Kerststukken, romantische en klassieke, 

maar ook extravagante! En natuurlijk zijn ook alle nieuwe trends vertegenwoordigd. Alle 

Kerststukken zijn te koop.

De toegang is vrij, er zijn muzikale optredens en bezoekers worden welkom geheten met 

een hapje en een drankje.

Vrijdag 27 november van 11.00 tot 21.00 en zaterdag 28 en zondag 29 november van 11.00 

tot 19.00.
Deze show is ook een mooie gelegenheid voor nieuwe abonnementhouders om kennis te 

maken met Anita en haar werk.

Na de Kerstshow is haar werk ook nog te zien in haar atelier en woonhuis in de 

Koninginnestraat 2 in Ottersum.

WWW.GROENENKUNSTIG.NL



Hèjs Nèjs
oktober 201520

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Wandelen in de buurt van ruïne Bleijenbeek is een 
van onze favoriete bezigheden. Gewapend met fo-
totoestel (je weet immers nooit wat je tegenkomt 
en als het dan ook nog bruikbaar is voor Hèjs Nèjs 
is dat mooi meegenomen) gaan we op een mooie 
herfstdag samen met onze  trouwe viervoeter op 
pad om te genieten van de natuur. Het is prachtig 
zonnig weer en het ruikt heerlijk naar herfst in het 
bos.
Na een korte rustpauze op een bankje lopen we 
verder en zien opeens langs het pad iets helder geels. 
Even kijken wat het is en of we er een foto van kun-
nen maken.

Heksenboter (Fuligo septica)
Het blijkt “heksenboter” te zijn bovenop een groepje 
zwavelkopjes (een paddenstoelensoort die in bun-
dels voorkomt op houtstronken). 
Heksenboter is een slijmzwam die bestaat uit een 
gele, kleverige massa die zich langzaam voortbe-
weegt op zoek naar voedsel (micro-organismen). Op 

de foto zie je op de onderste paddenstoelen 
duidelijk nog slijmresten. 
Slijmzwammen zijn zeer intelligent ontdekten 
wetenschappers in 2000 toen ze doolhofex-
perimenten deden met slijmzwammen. In vier 
uur tijd wist een slijmzwam de weg te vinden 
in een doolhof door zijn vorm steeds te ver-
anderen om zo de snelste route kunnen ne-
men. Zonder hersenen wel te verstaan.
De bijnaam van deze slijmzwam is Runbloem 
waarschijnlijk omdat het rechtstreeks is afge-
leid van het gebruik van run (leerlooimiddel 
uit eikenschors). Afgewerkte run van de leer-
looierijen werd veel gebruikt om te broeien. 
Dan kwam er soms een gele, brijachtige mas-
sa omhoog, die tenslotte tegen de planten en 
wanden omhoog kroop. De tuiniers waren 
hier niet op gesteld. 

Paddenstoel, dier of plant?
Heksenboter is niets van dat alles. Ze  leven 

Boter en spekzwoerd
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in het niemandsland tussen dieren, planten en schim-
mels.  Eerst was heksenboter het ene, toen andere, nu 
heeft het een rijk alleen. Heksenboter is van alles wat: 
microscopisch kleine geslachtscellen met schijnvoetjes, 
een groot,– tot soms een halve meter doorsnede, slij-
merig gekleurd plasmodium (foto) met veel kernen en 
zonder celwanden dat als het beslag van een pannen-
koek traag over de grond vloeit intussen allerlei rottende 
zaken etend.
Het vreemde voorkomen van Heksenboter heeft geleid 
tot prachtige verhalen: In Zweden vertelde men dat hek-
sen en trollen ‘s nachts de koeien molken en na het kar-
nen met de boter hadden geknoeid. In Texas dacht men 
dat een buitenaards wezen was geland, toen daar een 
bewegende slijmklodder werd gevonden. Toen de brand-
weer het trachtte weg te spuiten vertakte het “wezen” 
zich, waarna het door het water sterk opzwol en groei-
de. De levende natuur kan niet strikt verdeeld worden 
in een planten en dierenrijk. Slijmzwammen vormen een 
apart rijk. Het blijven vreemde wezens.

Spekzwoerdzwam (Merulius tremellosus).
Op nog geen meter afstand van onze gefotografeerde 
“Heksenboter” ontdekten we de spekzwoerdzwam. De 
spekzwoerdzwam hoort wel bij de echte paddenstoe-
len en is niet eetbaar al zou je dat wel denken bij het 
lezen van zijn naam. De naam heeft hij te danken aan zijn 
uiterlijk. De dunne, waaiervormige vruchtlichamen lijken 

op spekzwoerden. Ze voelen rubberachtig, 
taai aan en kunnen tot vijf centimeter breed 
afstaande hoeden vormen die dakpansgewijs 
boven elkaar zitten. De bovenzijde is grijswit 
tot bleekroze van kleur en vooral aan de rand 
zijn de hoeden sneeuwwit en grof viltig. De 
onderzijde van de hoeden, de vruchtbare laag, 
is okergeel tot vleeskleurig-roze. Bij oudere 
exemplaren verkleurt de vruchtbare laag naar 
vleesbruin. Bij droog weer voelt de zwam taai 
aan.  De Spekzwoerdzwam is van september 
tot december te vinden op stammen en stron-
ken van loofbomen, vooral op beuken, ber-
ken en populieren. Onze spekzwoerdzwam 
leeft op een dode berk. Het is een soort die 
algemeen voorkomt in onze streken en ver 
daarbuiten. Hij veroorzaakt witrot wat bete-
kent dat de boom waar deze zwam op groeit 
langzaam zal vergaan tot poederachtige humus 
dat weer opgenomen wordt door het bos. De 
zwam kan niet gegeten worden maar eet als 
het ware zelf een hele berkenstam op. 
Geniet van de natuur!

Martha en Paul

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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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

www.forfarmers.nl

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

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

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

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

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

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

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

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

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

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

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

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Jonge vaders, moeders,
opa’s en oma’s opgelet!

Dit verhaal is speciaal voor jullie. Maar iedereen kan gewoon meelezen, hoor! 

Want het gaat om iets heel leuks...

Wij waren onlangs op bezoek bij een van onze 
adverteerders die een nogal ingewikkelde 
bedrijfsnaam heeft: Life Extension Products & 
Innovation BV, gevestigd in Gennep. Dit bedrijf 
(voormalige eenmanszaak sinds 1995 en sinds 
2001 een BV) werd in Nijmegen opgericht en 
verkoopt voedingssupplementen voor mens 
en dier. In 1997 trad daar ook Sylvia van Driel 
in dienst. In 2006 overleed de eigenaar van 
het bedrijf en zijn vrouw erfde de zaak. Sylvia 
die er al geruime tijd als managing director 
werkte nam de dagelijkse gang van zaken waar. 
Dat is tegenwoordig nog steeds het geval.

In 2000 verhuisde het bedrijf naar Gennep 
en vestigde zich als eerste in de verbouwde 
voormalige “Lingano”. Een jaar geleden 
verhuisde het bedrijf naar de Willem 
Boyeweg 118a. 
De voedingssupplementen worden veelal 
via internet verkocht aan particulieren 
en ingekocht bij diverse leveranciers. Een 
productadviseuse en twee medewerkers 
voor de pakketverzending en facturering 
en Sylvia doen samen het werk. Het is best 
een moeilijke branche. Door de strenge 
voedings- en warenwetten is het heel lastig de 
producten op een website te beschrijven. Als 
je een goed middel hebt voor hooikoorts, dan 
mag je bijvoorbeeld het woord hooikoorts 

niet noemen, omdat hooikoorts een aandoening is. 
Dat is vreemd, maar waar. Vandaar dat klanten ook 
graag telefonisch contact zoeken met het bedrijf 
waar ze door de productadviseuse, een voormalig 
praktiserend dierenarts, zeer professioneel worden 
geïnformeerd. 

Sylvia van Driel
Sylvia (amper 50) is van oorsprong een Gennepse 
en woont met echtgenoot en honden al ruim zeven 
jaar in Oud-Bergen. Het stel heeft twee kinderen 
en al vier kleinkinderen, drie meisjes en een jongen. 
Toen de twee kinderen groot genoeg waren zocht 
Sylvia een baan en vond deze bij Life Extension 
Products in Nijmegen. Ze groeide met het bedrijf 
mee en zorgde voor de verhuizing naar Gennep.
Op het pand aan de Willem Boyeweg is ook een 
winkelbestemming van toepassing en Sylvia dacht: 
“Wat kan ik daarmee doen? Het zou toch jammer 
zijn hier geen gebruik van te maken.” Ze had allang 
zin in iets nieuws en besloot het helemaal over een 
andere boeg te gooien. Samen met het team werd 
er gebrainstormd en al snel kwamen de poppen 
in beeld. Sylvia ging op onderzoek in de regionale 
speelgoedzaken en al snel ontdekte ze dat ze geen 
enkele pop mooi vond. De uitdrukking op de 
gezichtjes, het harde materiaal van de standaard 
poppen, het kon haar allemaal niet bekoren. 

vervolg op blz 24

Interview

Sylvia toont een van de prachtige babypoppen
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Sylvia ging op onderzoek in de 
regionale speelgoedzaken en 

al snel ontdekte ze dat ze geen 
enkele pop mooi vond.

Dus ging Sylvia intensief op zoek en bij een Spaans 
bedrijf vond ze wat ze zocht: poppen van een zacht 
materiaal en die er levensecht uitzagen. Ze bestelde 
een aantal poppen en was verkocht. De poppen 
werden de invulling van de winkelbestemming. Sylvia 
blij: ze kon nu ook eindelijk haar eerste kleindochter 
een prachtige pop cadeau doen, natuurlijk uit haar 
eigen nieuwe collectie.

Idee voor Sinterklaas?
Na plaatsing van de poppen in de winkel liep het vanaf 
het begin al als een trein. Dit is geen reclamepraatje, 
echt niet. De poppen zien er werkelijk heel mooi uit. 

En als iets goed is krijg je vanzelf mond-tot-mond 
reclame. In mei stonden Sylvia en haar team met de 
poppen op de Gennepse braderie en oogstten veel 
bewondering. De poppen zijn verkrijgbaar in alle 
soorten en maten, zelfs in originele babyafmetingen. 
Zo is er een pop die Sylvia veelal in Duitsland verkoopt 
aan instituten die vroedvrouwen en kraamverplegers 
opleiden. De poppen die behalve in de winkel ook via 
de website www.le-poppen.nl worden te koop worden 
aangeboden vinden aftrek in vele landen. Tot Maleisië 
toe. En kijk ook  eens op Facebook (LE-poppen). Maar 
ook in de winkel is veel te beleven. Als je eens een pop 
zoekt voor je (klein- of pete)kind, ga dan eens kijken 
bij Sylvia aan de Willem Boyeweg. Dan lijkt het wel 
of die poppen magneetjes in hun lijfjes hebben, want 
gegarandeerd dat er een aan je vingers blijft plakken. 
Ze hebben een menselijke uitstraling.  De prijs? Tussen 
25 en 60 Euro, dus dat valt ook wel mee, zeker voor 
zo’n mooie pop.

Zo te zien luistert de pop mee naar Sylvia

Sylvia voor het winkelpand aan de Willem Boyeweg
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Anekdote:
Jullie verslaggever kreeg een pop in handen. Daar 
maakte onze fotografe een foto van en stuurde het naar 
haar toe. Zij stuurde de foto op haar beurt door aan een 
vriendin en aan haar zus die er prompt intrapten: “Van 
wie is dat kindje? Wat een knapperd!”

Toekomst.
Sylvia ziet de toekomst zonnig in. Ze wil de collectie poppen 
uitbreiden en met meer accessoires. Er zijn momenteel 
poppenstoeltjes, poppenbedjes en kleertjes verkijgbaar.  
Maar ze droomt er nu al van poppenwagens, dekentjes, 
enzovoort erbij gaan verkopen. Totdat het een mooie kleine 
speelgoedwinkel is. De kwaliteit van het product, daar gaat ze 
voor! Dat geldt niet alleen voor de poppen, maar ook voor de 
voedingssupplementen. “Klantvriendelijkheid”, zegt ze, “ is het 
belangrijkste aspect van ons bedrijf. Het is het beste middel 
om te overleven. ” Klanten blijven trouw en ze is trots op haar 
medewerkers. Een Super Team, zo kwalificeert ze hen. Ook 
haar echtgenoot is sterk bij het bedrijf betrokken. Hij helpt bij 
verbouwingen, inrichting en zoals vorig jaar  bij het verhuizen. 

Sylvia: “Klantvriendelijkheid is het 
belangrijkste aspect van ons bedrijf. 

Het is het beste middel om 
te overleven.”

We houden de tekst met opzet een beetje kort, dan kunnen 
er meer foto’s worden geplaatst bij dit artikel. Want één plaatje 
zegt meer dan duizend woorden….

L.E. Products BV Sylvia van Driel
Willem Boyeweg 118a Gennep 
(naast de Zuidmarkt)
Openingstijden winkel 
maandag tot vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Telefoon 0485 530134
www.le-poppen.nl
info@le-products.nl
Facebook: LE Poppen
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POWER TRANSMISSION

OPTIBELT WALk B.V.
De Goote Heeze 37
6598 AV Heijen
Tel: +31 485-513293 
Mail: info @ optibelt-walk.com
Internet: www.optibelt-walk.com

OPTIBELT

www.optibelt-walk.com



Rollerdisco

4 september was de rollerdisco in Heijen.
Het was op de botsautobaan bij het kermisplein.  

Voor de kinderen uit Heijen.
Het was heel gezellig, er waren veel kinderen bij.Er waren kinderen bij met rollerskates, skeelers, en zelfs wave boarden.Er vielen ook veel kinderen, want de baan was heel glad .

Maar als je viel stond je meteen weer op.
Er werden veel selfies genomen door de kinderen.

De fotograven maakten ook veel foto’s. 
Het was een gezellige boel iedereen vond de muziek heel leuk  Entree was maar twee euro niet veel dus voor zoon avond.

Wij hopen dat het volgend jaar weer komt.               

                     
Groetjes Claudia, Megan en heel groep 7

Welkom in Heijen…   
Voor de derde keer landde de ooievaar bij 
Sarah en Tom Gisbers in de Hermelijnstraat. 
Hij bracht deze keer Juul, broertje van Twee 
Grote Zussen:  Suze en Lana. Deze knul boft 
toch maar.
Van harte gefeliciteerd!

Oproep Gastschrijver….

Beste mensen, 

Van Gerrie Franken en Riet Reijnen ontvingen wij het bericht dat zij de 

komende maanden even een time out nemen voor het beschrijven 

van de oude Heijense woonhuizen. Riet omdat ze een cursus gaat 

volgen en Gerrie omdat hij meewerkt aan de totstandkoming van 

een boek. Alle begrip natuurlijk, maar dat bracht ons op een idee. 

Gelukkig kunnen wij maandelijks een beroep doen op Martha en 

Paul Toonen om een natuurlijk fenomeen te beschrijven, maar 

misschien is er in Heijen wel iemand die als gastschrijver een stuk 

wil publiceren in een van de edities van de eerste helft van het 

volgende jaar!

De enige voorwaarde is dat het geen politiek stuk mag zijn. Verder 

zijn alle onderwerpen aanvaardbaar. Aantal woorden maximaal ca. 

1500. Maar minder mag ook! Natuurlijk horen er ook foto’s en/of 

tekeningen bij. 

Mocht je hulp nodig hebben bij het schrijven, geen probleem, wij zijn 

dicht in de buurt om je te helpen.

Wie durft? 

Stuur een mail naar henk.kerkhoff@heijen.info en laat ons weten 

over welk onderwerp je wat  kwijt zou willen in het Hèjs Nèjs. 

Wij zijn benieuwd.

De Redactie.

M.AM 2929
GI.RL 1034
UN.IT 123
AB.CD 151
D.AL 151
WI.K 827
DO.VE 313
M.OJ 195
MOS.A 4979

KN.IE 91
BA.H 5216
B.IS 1108
DU.S 340
DI.S 2908
NE.PT 2611
SU.ST 1200
AC.HT 6996

Opmerkelijk

Tijdens een comfortabele bustocht op doorreis door 
buurland Duitsland heeft een van de redactieleden gelet 
op opvallende nummerborden van Duitse auto’s. Heel 
aardig en de tijd van zo’n reisdag gaat ongemerkt voorbij. 
Het resultaat van enkele uurtjes turven:
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H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 34 
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

november
2015

vieringen in

Zaterdag 31 oktober 19.00 uur 
Allerzielen, Eucharistieviering 
met het Gezinskoor; er is tevens 
kindernevendienst. Na afloop wordt een 
bezoek gebracht aan het kerkhof

Zondag 01 november 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 07 november 
geen dienst (de Sint Maartenviering 
vervalt)

Zondag 08 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met zang door de heer 
Wijers uit Afferden

Zaterdag 14 november 
geen dienst

Zondag 15 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 21 november 
geen dienst

Zondag 22 november 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
Koor

Zaterdag 28 november 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is 
tevens kindernevendienst

Zondag 29 november 09.30 uur 
Eucharistieviering

De apostel Paulus noemt de christenen vaak “heiligen”. Ze zijn dat door hun roeping 

door Jezus Christus. Jezus geeft hen in het doopsel deel aan het heil dat Hijzelf is. 

Mensen worden met Christus verbonden tot een geestelijke eenheid. ”U bent het 

lichaam van Christus en ieder afzonderlijk is daarvan een lidmaat.” (1 Kor.12,27) Zij 

bidden voor elkaar en helpen elkaar om hun uiteindelijke doel te bereiken.

Door deze Geest van Jezus weten alle christenen zich met elkaar verbonden. 

Daarom spreekt men van de “gemeenschap der heiligen”. Dit gaat vooral op bij 

de eurcharistieviering: de bijeengeroepen en verzamelde gelovigen bidden voor 

levenden en doden. Christenen zijn ervan overtuigd dat men van de Kerk slechts 

zeer weinig begrepen heeft wanneer men haar louter en alleen als menselijk 

instituut beschouwd.

Weliswaar spelen ook in haar organisatie, voorschriften en geld een rol – en dat alles 

is zeker noodzakelijk – maar het wezen van de Kerk is meer dan dat alles samen. 

Katholieke christenen geloven dat wat de Kerk is en wat in haar tot ontplooiing 

moet komen, niet door louter menselijk besluit tot stand is gekomen. Het duidelijkst 

is de Kerk tafelgemeenschap rond de verrezen Heer: bijeengeroepen uit vele volken, 

verenigd door de werkzaamheid van de Heilige Geest en levend gehouden door de 

heilsgaven: het woord van de Heer en Zijn lichaam.

De eucharistieviering verbindt deze elementen: Jezus Christus leeft voort in Zijn 

woord en in het eucharistisch brood. Hierin ontplooit de Heilige Geest zijn activiteit: 

zo groeit een gemeenschap van heil. Deze gaven zijn de Kerk voorgegeven en 

aan haar toevertrouwd als aanbod van heil voor alle mensen. Vandaar de grote 

waarde van regelmatig de eucharistie te vieren. Deze eucharistieviering is immers 

de uitdrukking van de zichtbare gemeenschap van alle gedoopten over de hele 

wereld. In de eucharistie is de gemeenschap van de Kerk geworteld. Vandaar dat er 

wel eens gebeden wordt: “Heer onze God, dit heilig maal is er een zichtbaar teken 

van dat uw mensen in U één zijn. Laat deze viering werkzaam worden voor de 

eenheid van de Kerk.”

Pastoor H. Reijnen

Heisa

De gemeenschap der heiligen (2)

Geen viering Sint Maarten
Helaas is het nu definitief: de Sint Maartenviering die op 7 november gepland 

stond, vervalt.

Rondom Sint Maarten wordt er voortaan geen Familie-Eucharistieviering meer 

georganiseerd. De laatste jaren was er al minder belangstelling voor de optocht 

en de mis. Vorig jaar zijn beide ook niet doorgegaan. Daarom hebben we besloten 

te stoppen met de dienst en de vertelling en uitbeelding met optocht rondom 

Sint Maarten.

Wij vinden dit erg jammer.

De familieliturgiegroep
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Oproep: kerstboom
Kerst lijkt nog ver weg maar toch al deze oproep: hebt 

u een mooie, (te) grote dennenboom die u uit uw tuin 

wilt verwijderen? Gun hem nog een poosje als kerstboom 

naast onze kerkdeur. Neem dan a.u.b. contact op met 

Jacq Boekholt, Sleen 7, telefoon 531264. De boom wordt 

omgezaagd en opgehaald door onze vrijwilligers, u hebt er 

dus geen werk mee.

Bij voorbaat hartelijk dank, het kerkbestuur

Op zaterdag 31 oktober vindt weer de jaarlijkse viering van 

Allerzielen plaats. In deze viering, die om 19.00 uur begint, 

worden al degenen herdacht die in de afgelopen 12 maanden 

zijn overleden. In deze dienst wordt aan de nabestaanden 

het gedachteniskruisje aangeboden. Na afloop brengen 

we weer een bezoek aan het kerkhof, alwaar de graven 

worden gezegend en ieder de mogelijkheid heeft om het 

graf van zijn of haar dierbaren te bezoeken. Deze viering 

wordt opgeluisterd door het Gezinskoor, er vindt ook een 

kindernevendienst plaats.

We herdenken:

Mien Teeuwen-Seegers, 04-01-2015, 90 jaar

Toos Bogers-Verblakt, 24-01-2015, 89 jaar

Jo Seuren-Kroon, 08-02-2015, 72 jaar

John van Berlo, 12-03-2015, 60 jaar

Martien Holtmeulen, 12-04-2015, 79 jaar

Gon Jacobs-de Bruijn, 14-04-2015, 96 jaar

Margret Katalowski-Schumacher, 25-04-2015, 61 jaar 

Riek Toonen-de Bruin, 06-06-2015, 87 jaar

Clemens Franken, 18-09-2015, 84 jaar

Allerzielenviering

In memoriam: Clemens Franken
Clemens werd geboren op 18 maart 1931 aan de Kamperweg 

in Heijen. Het gezin telde maar liefst twaalf kinderen. Zoals te 

doen gebruikelijk op een boerenbedrijf moest ook hij hard 

werken. Clemens beleefde de oorlog als tiener. Dit heeft heel 

veel indruk op hem gemaakt. Zoals bij zovelen die de oorlog 

hebben meegemaakt het geval was, sprak en las ook hij veel 

over deze ingrijpende periode. Hij ontmoette zijn latere vrouw 

Thea Holtmeulen vlak voordat hij in dienst moest. Ze begonnen 

in 1960 met de bouw van hun huis in Gennep en trouwden 

in mei 1961. Thea en Clemens kregen twee kinderen, Theo en 

Anita. Hij kreeg onder meer werk bij Nutricia en bij Hendrix 

Voeders. Het ging Clemens en Thea goed: regelmatig op 

vakantie, fietstochten maken met de familie en dan onderweg 

picknicken. Lekker weg, simpel, gewoon genieten.

Clemens en Thea verhuisden in 1997 naar Heijen waar het paar 

het ook goed naar de zin had. Ze kregen vier kleinkinderen 

waar beiden heel trots op waren. De tijd die Clemens zijn 

eigen kinderen minder had kunnen geven, haalde hij nu bij 

hen in. Clemens was vaak te vinden bij zijn broer Jaap, die op 

de boerderij was blijven wonen. Zijn grote hobby was oude 

landbouwmachines en in het bijzonder oude tractoren. De 

herdershond van zijn zoon was Clemens’ trouwe kameraad: de 

hond ging zijn baas tegemoet en nam dan het broodtrommeltje 

in zijn bek. Dit trommeltje stond bij de uitvaart op de kist. De 

afdrukken van de tanden kon je nog zien! Deken Huisman 

pakte het trommeltje van de kist en vertelde dit verhaal.

In 2002 kreeg Clemens een beroerte waar hij gelukkig goed 

van herstelde. Vanaf 2011 ging het met de gezondheid steeds 

slechter waardoor het overlijden uiteindelijk ook als een 

verlossing kwam. Clemens overleed op 18 september 2015. 

Een lang en goed leven ligt achter hem. Moge hij nu rusten in 

vrede. Om met de kinderen te spreken: “Pap, het is goed zo”.

Heisa

Op zondagmiddag 20 september jl. kregen de mensen die 

zich als vrijwilliger voor de parochie inzetten een gezellige 

middag aangeboden. Na de mis werd er een groepsfoto 

voor de kerk gemaakt. Hierna ging het in optocht naar 

Schuttershof. Na het welkom met een kop koffie of thee 

met cake werd al snel een lekker buffet opgesteld. Een 

zondagse soep met broodjes, beleg en een kroket. Tot 

slot nog een drankje. Een verdiend extraatje als dank 

voor de inzet van allen door het jaar heen.

Vrijwilligersmiddag van 
de parochie



Hèjs Nèjs
oktober 201530

Henk Lietmeijer. Twee jaar 
geleden gestopt met werken 
en nu “een soort van huisman 
die veel fietst en wandelt.” Op 
zaterdag 31 oktober wordt 
Henk 65 jaar. Verder speelt hij 

toneel bij ONA Milsbeek, zingt bij Nèj Hèjs en al 
meer dan 25 jaar bij het gezinskoor. Ook maakt 
hij deel uit van de werkgroep Gebedsdiensten en 
Avondwaken. Hij zit in het kerkbestuur en in het 
bestuur van het gezinskoor. Last but not least: er is 
sprake van een ‘verslaving’ aan muziek!

Theo van Hoof, naar eigen 
beleving “18 jaar” maar in 
werkelijkheid 65. Werkt al vier 
jaar niet meer. Hij heeft twee 
kinderen en zes kleinkinderen. 
Samen met zijn vrouw Annet 

past hij regelmatig op hun kleinkinderen. Hij houdt 
van klussen in huis en tuin, zingt bij Nèj Hèjs, 
tennist en fietst veel en gaat graag met de camper 
Europa in.

Sjaak Gisbers is 67 en al zes 
jaar gepensioneerd. Een van de 
velen die zich afvraagt hoe het 
kan dat hij ooit tijd heeft gehad 
om te werken. Gaat graag met 
de camper op stap, springt 

bij in het bedrijf van zijn schoonzoon en zingt bij 
zangkoor Nèj Hèjs. Sjaak volgt de ontwikkelingen 
bij Apple op de voet en houdt van lezen en van 
de Revuegroep uiteraard.

De Hèjse Revuegroep
is in voor elk leuk initiatief….

Sjaaks dochter Maike v.d. Berg-Gisbers is op de 
dag van het interview (15-9-15) 35 jaar en 364 
dagen oud. Reken de rest maar zelf uit! Heeft twee 
dochters waar ze graag leuke dingen mee doet. 
Werkt als leerkracht en doet de administratie van 
het bedrijf TLight van echtgenoot Frank. Samen 

met Frank brengt ze graag tijd door met vrienden.
Hans Wientjens (52) werkt als verkoopadviseur 
bij een mengvoedercoöperatie in het zuiden van 
het land. Hobby’s: bussen bouwen en weer afbreken 
(komen we verderop op terug), is hobbyboer en 
houdt van klussen in huis en tuin. Hij is getrouwd 
en heeft drie studerende dochters.
Sjannie Janssen-van Sleeuwen is 64 jaar en werkt 
al 43 jaar bij Dichterbij als doktersassistente. 
Volgend jaar gaat ze met pensioen. Dan heeft ze 
meer tijd voor haar hobby’s: oma zijn voor de vijf 
kleinzoons, de fanfare, de redactie van het Hèjs 
Nèjs en uiteraard de Revuegroep.
Angeline van Tankeren, buurvrouw van ons 
redactielid Erica, is 57 jaar en docent Nederlands 
op het R.O.C. in Nijmegen. Ze verricht geregeld 
hand- en spandiensten voor het Hèjs Nèjs, waar 
wij erg blij mee zijn want zij let vooral op het 
gebruik van de Nederlandse taal. Ze is lid van de 

gezellige Carnavalsclub VAK (Van d’n Anderen Kant), sport wekelijks, 
woont samen en heeft twee studerende dochters.

Marion Tesselaar, 50 jaar, geboren en getogen 
in het Brabantse Asten, maar al dertig jaar 
woonachtig in Heijen, samen met Johan Linders. 
Ze werkt bij de Belastingdienst en is lid van 
Toneelvereniging ONA, net zoals Henk. Marion is 
verslaafd aan haken en breien. De twee dochters 

Interview

We hadden het kunnen weten: als je de Hèjse Revuegroep gaat interviewen staat dat garant voor een 

avondje vol grappen en veel gelach. En zo was het ook. Ze stonden hoog op ons interviewlijstje en nu er 

binnenkort weer een optreden van de groep op het programma staat was dit een goede gelegenheid een 

kijkje te nemen achter de schermen. En we kunnen het bevestigen: het is reuze gezellig om bij dit gezel-

schap op bezoek te zijn. We vragen allereerst aan de leden om zich voor te stellen. In willekeurige volgorde:

De geredde 
Eiffeltoren
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zijn bijna uitgevlogen, een woont samen in Den Haag, de ander gaat binnenkort 
voor een lange tijd naar Londen.

Piet Franzmann, werkt “voor de belasting” (waar Marion 
natuurlijk heel blij mee is), is 65 jaar en gastheer voor de 
Revuegroep. Zij repeteren namelijk als er optredens gepland 
staan, iedere dinsdag in de kantine van zijn bedrijf. Piet zorgt 
voor het natje en het droogje. In de Revuegroep staat hij dan 
ook bekend als “Pietermanknecht”. Getrouwd, twee zonen, vier 

kleinkinderen. Teelt “witte bolletjes op steeltjes”. Verder kennen we Piet als ex-prins 
van de Wortelpin en lid van zangkoor Nèj Hèjs.

Niet lijfelijk aanwezig wegens vakantie, maar toch hoort ook zij erbij: Emily van Eck 
uit Afferden, 52 jaar, regisseuse van alle optredens. Behalve regisseuse is zij ook de 
maakster van de presentaties op de beamer. Je kunt gerust stellen dat zonder Emily 
er negen regisseurs zouden zijn, dus voor de vrede is zij onmisbaar. De leden van de 
Revuegroep hebben grote bewondering voor haar geduld: “Wij zijn net een stelletje 
kikkers en hou die maar eens in de kruiwagen…”

“Wij zijn net een stelletje kikkers en hou 
die maar eens in de kruiwagen…”

Het begin…
Velen van ons zullen het zich nog wel herinneren. De Hèjse Revue ontstond 
op initiatief en naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van fanfare EMM in 
2009. In een avondvullende voorstelling werd het verhaal van 100 jaar EMM en 
daarmee ook de geschiedenis en het leven van de Heijenaren in honderd jaar 
uitgebeeld. Het betekende het eerste optreden en de vorming van wat nu de Hèjse 
Revuegroep is. Aan deze revue deden zestien hoofdrolspelers mee plus een groot 
aantal muzikanten, tekstschrijvers, liedjescomponisten en figuranten. Een optreden 
dat enorme indruk maakte en waar nog lang over werd nagepraat. In het bijzonder 
het deel over de evacuatie in 1944 bleef in de herinnering. Hoe muis- en muisstil en 
ontroerd het publiek was. Het maakte heel wat los!

Het vervolg…
De tweede gelegenheid waarvoor de Hèjse Revuegroep bij elkaar kwam was 
tijdens de heropening van de Hoofdstraat, de aftrap van de jaarlijks terugkerende 
Heisafeesten. Want ook in later jaren vrolijkte de Hèjse Revuegroep het Heisafeest 
op. Denk bijvoorbeeld aan het optreden in 2014 van de Revuegroep toen de 

Heijense boeren zich 
presenteerden rondom 
een schitterende film 
en kraampjes vol 
lekkernijen van eigen 
bodem. Maar ook 
tijdens vele concerten 
en evenementen 
trad de groep op en 
gaf extra cachet aan de optredens. Denk aan het 
50-jarig jubileum van Volksdansgroep Iduna, de 
Feestveiling van D’n Toomp, het 55-jarig bestaan 
van CV De Wortelpin, “Sister Act”, het 100% NL 
concert van EMM, het Bitterballenconcert compleet 
met uitreiking van de Gouden Bitterbal, het 40-jarig 
jubileum van de Die Original Maastaler, het 15-jarig 
bestaan van de Toomp. Allemaal gelegenheden die 
in ons collectieve geheugen zijn blijven hangen. 
En over een paar dagen zijn zij present bij een 
concert van Die Original Maastaler met als 
prikkelende titel D.O.M. On Tour (aanstaande 
zaterdag 31 oktober). Want als de Revuegroep 
komt, gebeurt er iets. Dan gaan de mensen er eens 
goed voor zitten en genieten van de komische 
sketches en liedjes, allemaal in keurig Hèjs dialect. 

Hoe gaat dat nu allemaal achter de schermen? 
De groep vertelt: 
“We gaan alleen op verzoek van een vereniging 
of een groep aan de slag. Allereerst een 
brainstormsessie van de schrijvers van de sketches. 
Dat zijn Theo, Henk, Sjaak en Piet. Want dat is het 
belangrijkste: zonder teksten gebeurt er niks. Daarna 
worden de liedjes geboren. De teksten worden 
gemaakt op bekende melodieën die lekker in het 
gehoor liggen. De vragende vereniging of groep 
wordt een keer uitgenodigd voor een repetitie om 
te kunnen bepalen of dit is wat ze verwachten en 
leuk vinden. Tijdens de repetities veranderen en 
verbeteren de teksten en de uitvoering van de 
sketches voortdurend, zeker ook door de creatieve 
invallen van regisseuse Emily. Vaak tot op de laatste 
repetitie. Hans is de “handyman” en speelt vaak 
de rol van buschauffeur bij de Zuidooster. Het 
decorstuk dat de bus moet voorstellen is door hem 
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Herinnering aan een vroeger optreden
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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

yes, we 

can
De eerste indruk is snel gemaakt en 
belangrijk. Wij kennen de kracht van 
identiteit en de mogelijkheden van 
reclame. 
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Zwarte kleding, rode strikjes en rode schoenen: het logo van de 

Hèjse Revuegroep. Middelste rij tweede van links is Emily van Eck

al vele malen gemonteerd en gedemonteerd. Maar ook als er iets getimmerd 
of in elkaar geprutst moet worden neemt Hans die taak op zich. Theo kan vele 
rollen spelen, zo zat hij bijvoorbeeld een keer verkleed als bruid onder een 
sluier. Dit is ook zo’n voorbeeld dat iets bedacht wordt tijdens de repetities. 
Want het was eerst de bedoeling dat Maike onder de sluier zou zitten. Pas 
later werd bedacht dat een mannelijke bruid natuurlijk veel komischer zou zijn. 
Marion en Emily verzorgen de schmink, Maike is handig in het knutselen van 
attributen, Piet is van de muziek en de huisvesting en Angeline is van de kleding 
en bijbehorende artikelen. Op dit moment zijn we op zoek naar een doedelzak, 
die hebben we nodig voor ons volgende optreden. Hopelijk lukt het om een 
doedelzak te bemachtigen. Hij hoeft niet eens te kunnen doedelen, dat doen 
we zelf wel, haha! Erica, kun jij niet eens een oproepje op Facebook zetten?” 

Erica, die bij dit interview de aantekeningen verzorgde, is niet te beroerd meteen 
een berichtje te plaatsen. Gelijk komt er commentaar van haar vrienden: “Je zult 
genoeg zakken vinden maar een doedel?” En een andere slimmerik merkt op: 
“Daar wordt de laatste tijd meer naar gevraagd....doedelzakkentijd denk ik…. Of zit 
jij nu ook al bij de revue?” Afijn, een serieuze doedelzak leverde het niet meteen 
op maar hopelijk is het nu inmiddels wel gelukt. 

De Revuegroep werkt “low budget”. Alles wordt zo veel mogelijk met de 
beperkte financiële middelen verworven en alles blijft bewaard. De groep doet 
dan ook de oproep aan ons om te vermelden dat kleding uit verkleedkisten 
en (toneel)kostuums en attributen van harte welkom zijn. Wat ook fijn zou zijn 
als ze een sponsor zouden kunnen vinden voor headsets die voor versterking 
van het geluid zorgen. Die zijn nogal duur in aanschaf maar zouden wel een 
uitkomst zijn voor de optredens. Dus mocht iemand zich geroepen voelen….. 
Meld je dan bij de Hèjse Revuegroep!

Wat ook fijn zou zijn als ze een sponsor 
zouden kunnen vinden voor headsets.

Drijfveer…
Daar is de hele groep het over eens: de lol die ze met elkaar hebben, het vertrouwd 
zijn met elkaar. Je deelt samen heel veel en je bent ook heel close. Elkaar (durven) 
aanraken en zelfs een kus geven, helpen met (snel) aankleden, zorgen dat alles 
klaarligt, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen, het hoort er allemaal 

bij en moet geoefend worden, maar heeft nooit tot 
ongemakkelijke toestanden geleid. 
We vragen naar anekdotes. Die zijn er natuurlijk vele. 
Hans vertelt bijvoorbeeld: “Omdat ik vaak de rol van 
buschauffeur moet spelen heb ik een Zuidooster pet 
nodig. Die leende ik altijd bij Thei Kusters. En na de 
voorstelling bracht ik hem natuurlijk altijd meteen weer 
terug. Totdat hij op een keer zei: “Hàld um mar, want gèj 
het um de lètste vijf jaor dukker op gehad as ik!”

D.O.M. On Tour…
Over enkele dagen is het volgende optreden van De 
Hèjse Revuegroep. Nu met Die Original Maastaler. De 
titel van de uitvoering is D.O.M. On Tour. Je begrijpt 
het al: Hans moet de bus weer in en rijdt het hele 
gezelschap onder andere naar Parijs. Op de foto op 
de vorige bladzijde en als je zaterdag de voorstelling 
bezoekt in het echt zien jullie de “Eiffeltoren”. De 
herkomst van dit decorstuk is opmerkelijk. Piet en zijn 
zoon Bjorn waren aanwezig bij de laatste uitvoering van 
de musical Dorus on Tour van Albert Verlinde. Bjorn 
kende een paar mensen van de techniek en kreeg 
enkele vrijkaartjes. De Eiffeltoren deed dienst tijdens de 
musical maar dreigde nu na afloop van de musical in de 
kliko terecht te komen. Dat bracht Piet op een idee. 
Die Eiffeltoren kon hij goed gebruiken! Bjorn belde al 
op de terugweg naar Heijen zijn vrienden bij de musical 
op en ja hoor. De Eiffeltoren werd gered en een dag 
later stond het gevaarte al bij Piet in de kantine. En 
zaterdag dus op het podium in D’n Toomp. 

Na het optreden met Die Original Maastaler zijn er 
nog geen optredens gepland, maar mocht er iemand 
de Hèjse Revuegroep nog willen contracteren c.q. 
inplannen, voor een lang of kort programma: wacht dan 
niet te lang. Iedereen die een leuk initiatief heeft kan 
contact opnemen, maar bedenk dat het wel even tijd 
kost om alles te verzinnen en te repeteren, dus wees 
er vlug bij.

Dan is het interview voorbij 
en gaat men soepeltjes over 

tot de orde van de dag: 
“Lusten jullie een wijntje?” 

Wij zeggen geen nee…..
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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!

L.E. Products & Inn. BV, Tel: 0485-530134, info@le-products.nl

Een bijzonder kado;  
Ontdek onze prachtige   
baby- en speelpoppen

Onze poppen zijn met liefde 
gemaakt van zeer zacht 

materiaal en hebben een 
geweldige uitstraling. 
Fantastisch voor uw 

(klein)kinderen, 
maar ook een mooie aanvulling 

op uw poppenverzameling!

Kom gerust zelf kijken in 
onze winkel aan de 

Willem Boyeweg 118a 
in Gennep 

(Naast de Zuidmarkt)

Openingstijden winkel: ma-vr 
van 9.00 - 12.30 uur

www.le-poppen.nl
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Foto uit de beginjaren

Het houden van paarden is een 
manier van leven…

Als we spreken met drie leden van de jubilerende Rijvereniging Ons Genoegen is 

dat een stelling waarover ze het allemaal eens zijn. Als paardenbezitter ben je altijd 

gebonden. De dieren hebben iedere dag verzorging en beweging nodig. Daar moet 

je altijd rekening mee houden.

Rijvereniging Ons Genoegen.
Volgens de notulen opgericht op 11-11-1975, 
volgende maand precies veertig jaar geleden 
dus. Reden voor ons om langs te gaan bij 
Henk Coenen (63), huidig voorzitter van 
Ons Genoegen. Voor de gelegenheid had 
hij nog een tweetal leden uitgenodigd voor 
dit interview: penningmeester John Deenen 
(51)  van Dressuurstal Deenen en Ronald 
Lambregts (55), oud-bestuurslid.
De heren vertellen:  “Er was al een 
Rijvereniging Ons Genoegen, deze club werd 
opgericht door Wim Willems, Gert Lintzen, 
Wim Lintzen en Math Coenen. Destijds 
waren ponyclubs sterk in opkomst. Ook in 
Heijen bleek behoefte te bestaan aan pony 
rijden.  Rijvereniging Ons Genoegen leidde 
een ietwat bescheiden bestaan, maar in 1975 
werd er nieuw leven in geblazen. Toch legde 
de club zich in de loop van de jaren meer en 
meer toe op paardrijden. Paardenverenigingen 
in Limburg vielen organisatorisch onder de 
LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond – 
red.). Een katholieke bond. Sinds 2002 vallen 
alle verenigingen landelijk onder de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportbond en wordt 
er geen onderscheid meer gemaakt in religie. 

Het centrum van deze Sportbond staat in Ermelo 
en is een begrip in hippisch Nederland. Alle 
rijders, amateur of prof, zijn aangesloten bij deze 
bond. Met 500.000 actieve leden is paardensport 
de derde sport op de Nederlandse Olympische 
medaillespiegel aller tijden.

Rijvereniging Ons Genoegen 
leidde een ietwat bescheiden 

bestaan, maar in 1975 werd er 
nieuw leven in geblazen.

Het eerste bestuur bestond uit Arnold van 
IJzendoorn, Wim Willems, Theo Deenen, Jan Peters 
en Wiel Kessels. De start was professioneel te 
noemen, zeker in die tijd.. Het aantal leden bedroeg 
drieëndertig en als we de ledenlijst van nu bekijken 
staan daar nu ook ongeveer drieëndertig namen op. 
De activiteiten destijds bestonden uit het eenmaal 
per week gezamenlijk oefenen, paarden en pony’s 
apart. We beoefenden twee disciplines, springen en 
dressuur. In Heijen was vooral dressuur populair. 
Met name het achttallen rijden was in. Hier kijk, we 
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Interview

hebben er een foto van.
Verder waren er op de zondagen concoursen zowel 
regionaal als landelijk. Meestal dressuur rijden en 
in viertallen en achttallen. Er zijn vier klassen waarin 
gestart kan worden. Beginners, Licht, Midden, Zwaar 
en na Zwaar begint het niveau van de professionals. 
De persoonlijke ambitie van elke ruiter is natuurlijk zo 
hoog mogelijk te eindigen. Door tijdens concoursen 
zoveel mogelijk winstpunten te halen kon je daarna 
doorstromen naar een hogere klasse. Je hebt vaste 
combinaties: één paard, één ruiter. Het is niet de 
bedoeling tijdens een wedstrijd op elkaars paarden te 
rijden.   
En geregeld organiseerden we ponykampen en soms 
deden we zelfs mee aan de carnavalsoptocht.
Aanvankelijk had niemand een trailer en werd er 
een vrachtwagen gehuurd om de paarden naar de 
concoursen te vervoeren. Dat was niet handig. Daarom 
kocht de club na enige tijd een eigen aanhanger die aan 
een vrachtwagen of tractor kon worden gekoppeld. 
Jan Peters was indertijd de man die de tractor reed. 
In de aanhanger konden wel tien tot twaalf paarden in 
één keer vervoerd worden. In de loop der jaren kocht 
ieder lid zijn eigen trailer, wel zo efficiënt. Zo ging men 
naar de wedstrijden. Bij het terrein waren zogenaamde 
zadelplaatsen ingericht. Daar werden de paarden 
en pony’s in een lange rij vastgebonden, gezadeld en 
voorbereid op de wedstrijd.  Inmiddels is het allemaal 
wat individualistischer en professioneler geworden. 
Ieder lid kan zich individueel inschrijven op wedstrijden, 
zo veel en zo vaak men wil. De Vereniging verzorgt 
alleen het administratieve deel. Ook het in vier- en 
achttallen rijden is zo goed als verdwenen. Iedereen 
zorgt nu zelf voor zijn paard en het trainen gebeurt ook 

niet meer in groepsverband. De club richt zich meer 
op de centrale administratie, het organiseren van een 
kleine wedstrijd en een jaarlijkse feestavond. Wil een lid 
aan een wedstrijd meedoen, dan regelt hij of zij dit zelf 
via de computer. Veel gegevens zijn immers al bekend. 
Ook is de sport veel professioneler geworden. Vroeger 
was het min of meer lang leve de lol, zo werkt het nu 
echt niet meer. Het houden van paarden is een manier 
van leven! Natuurlijk zijn en blijven we geïnteresseerd 
in de resultaten die onze leden halen. Op dit moment 
hebben we een talent in onze club: Kelly Kerkhoff. Zij 
timmert goed aan de weg bij de dressuurwedstrijden. 
Zij traint bij John. John zelf is in 1999 NKB kampioen 
geworden. De NKB was de overkoepelende organisatie 
van de zuidelijke, katholieke bonden.
Wij hebben als vereniging ook diverse concoursen 
georganiseerd. Op de hoogte waar nu de 
Boommarterstraat is (eind zeventiger jaren) werden 
daar wedstrijden gehouden, zowel dressuur als springen. 
Hier kwam het nodige bij kijken: je moest de wedstrijd 
aanvragen bij de Bond, je moest voor juryleden zorgen 
en ook op logistiek gebied moest veel geregeld worden.  
Maar we vonden het altijd leuk om het te doen. “

En, zo vragen wij, wat is er nu zo mooi aan paardrijden?
Er volgen meerdere enthousiaste reacties:  Het zijn 
zulke prachtige dieren, de omgang ermee is fantastisch. 
Het zijn immers ook levende wezens. Ze voelen 
je feilloos aan!! Je komt op andere gedachten als je 
paardrijdt. Het gaat ook niet alleen om de sport, want 
dat is maar een klein stukje van het verhaal. Vooral 
de ontspanning tijdens een mooie rit, het verzorgen 
en ook het vertroetelen van het dier. Alles heeft zijn 
charme.

Ronald Lambregts
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Heeft de crisis nog invloed gehad op de 
paardensport?
Er werd als volgt op gereageerd:  “Let wel, de 
paardensport is best een dure hobby. In die zin 
heeft de paardenwereld wel last gehad van de 
crisis. Maar binnen de vereniging hebben we 
er weinig van gemerkt.”

Het Jubileumfeest.
Er wordt geen speciaal concours georganiseerd 
voor dit jubileum. Wel hebben de leden in 
het voorjaar een mooie strandrit gemaakt 
in Noordwijk. Ook is er dit jaar nog een 
feestavond gepland.

Felicitatie.
Het is altijd moj om mensen met een passie te 
interviewen. Zo ook deze keer. Paardenmensen 
zijn rustige mensen, met veel respect voor de 
dieren en de natuur. 
Wij willen Rijvereniging Ons Genoegen van 
harte feliciteren met dit jubileum en hen veel 
succes toewensen voor de toekomst.

Interview

John en Henk fokken zelf paarden. De dressuurstal van John 
staat wijd en zijd goed bekend. Maar, zo spreken wij af, wij gaan 
hem en zijn team nog een keer apart interviewen. Dan kan hij 
alles vertellen over zijn passie.

Het zijn immers ook levende wezens. 
Ze voelen je feilloos aan!!

Henk heeft het fokken als liefhebberij gekozen. Als er een 
veulentje geboren wordt krijgt het de naam van een whisky. 
Liefst een goed merk whisky natuurlijk! Als je een veulen in het 
Nederlands Stamboek wilt laten opnemen dan moet zijn of 
haar naam dit jaar beginnen met een K. Het was even speuren 
maar er bestaat echt een whiskymerk met een K: Kilbeggan.
Dus heet dit prachtige veulentje dat in de wei voor het woonhuis 
van Henk loopt Kilbeggan. Een foto vind je bij dit artikel. Henk 
heeft drie paarden, die hij geregeld traint in de paddock achter 
zijn huis. Ook Ronald heeft een tweetal paarden. Naast Ronald 
en zijn vrouw Marita die elkaar bij de rijvereniging hebben leren 
kennen is inmiddels ook dochter Malou met het paardenvirus 
besmet. 

John Deenen
Henk Coenen

Het veulen Kilbeggan
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* *	kleuterdans	zaterdag	
10:45	-11:30	u	

	(start	bij	voldoende	aanmeldingen,	meld	je	aan	
met	een	email	aan	odi@odi.nu)	



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 
jan.teerling@heijen.info

Fotografie:
Harrie Janssen
Stella Roodbeen
Suzanne van den Corput-Koenen

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 november 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
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Vrijdag 30 oktober
20.00 uur  D’n Toomp

Try-out Slagwerkconcert - fanfare EMM
Vrijdag 30 oktober 

20.00 uur Plan B
Heisa - Halloween Jeugdparty

Zaterdag 31 oktober
20.00 uur  D’n Toomp

Die Original Maastaler On Tour m.m.v. de 
Heijense Revuegroep

Donderdag 5 november
14.00 uur  D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen 
Zaterdag 7 november t/m zondag 15 november

LTC De Heikamp  - Toernooi Heikamp Open
Zondag 8 november 

11.00 uur D’n Toomp
Zonnebloem afd. Heijen - Hobbybeurs

Zondag 8 november 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Olympia’18  1
Maandag 9 november

16.00 uur Gemeentehuis
Gemeenteraadsvergadering over begroting 2016
Vrijdag 20 november - Zaterdag 21 november

20.11 uur Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Zittingsavonden

Zondag 22 november
14.00 uur Bij Teunesen zand en grint

Oranjecomité - Intocht Sinterklaas
Donderdag 26 november

19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Humoristische avond met lezing door E. Koolen

Zondag 29 november 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Juliana Mill  1
Donderdag 10 december

14.00 uur  D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 13 december 

14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 -  HBV  1

Donderdag 17 december
14.00 uur D’n Toomp

KBO - Kerstviering
Donderdag 17 december

19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Kerstavond

Vrijdag 1 januari 2016
13.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 2 januari 2016
20.00 uur Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Jeugdprinsenbal
Zondag 3 januari 2016
12.00 uur D’n Toomp

Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler 
Donderdag 7 januari 2016 

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

Zaterdag 9 januari 2016
20.30 uur Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

Zondag 17 januari 2016
20.11 uur Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenreceptie




