IN MEMORIAM

HARRIJ HEIJNEN
22 november 1941 – 11 maart 2019
Vandaag bereikte ons het wel heel erg trieste nieuws dat ons Bestuurslid en Erelid Harrij
Heijnen hedenmorgen op 77 jarige leeftijd plotseling is overleden. Het was binnen UOW ’02
bekend, dat de gezondheid van Harrij de laatste jaren niet goed was, maar dit verlies komt
toch volledig onverwacht.
Harrij was ruim 49 jaar getrouwd en was bijzonder trots op zijn familie en sprak heel vaak
over zijn kleinkind Elijah, die in 2018 is geboren.
Harrij was ruim 36 jaar lid van onze voetbalvereniging. In eerste instantie van RKVV
Waubach en daarna bij UOW ’02. Hij heeft in de loop der jaren heel wat functies vervuld. In
de wat moeilijkere tijd was Harrij feitelijk synoniem voor RKVV Waubach. Hij was dag en
nacht betrokken en in de weer voor deze vereniging.
Bij UOW ’02 is Harrij op de inmiddels ingeslagen weg doorgegaan. Zo was hij de laatste jaren
onder meer actief als bestuurslid, terreinknecht, accommodatiebeheerder,
ledenadministrateur, wedstrijdsecretaris, scheidsrechter en contactpersoon naar de KNVB.
Hij was in feite de spin in het web. Harrij verrichtte al deze werkzaamheden in eerste
instantie naast zijn werk. Na zijn pensionering was de voetbalvereniging zijn allergrootste
hobby. Hij heeft meer dan een dagtaak aan de voetbalvereniging gehad. Zelfs gedurende de
winter- en zomerstop, als er geen wedstrijden waren, was Harrij dagelijks aanwezig en actief
op het Sportpark.

In januari 2012 heeft Harrij een herseninfarct gehad en heeft hij noodgedwongen een aantal
taken uit handen moeten geven. Een aantal werkzaamheden, zoals het wedstrijdsecretariaat
en de ledenadministratie is hij naast zijn bestuurslidmaatschap tot op de dag van vandaag
blijven uitoefenen. Werkzaamheden die toch nog heel wat uurtjes in beslag namen. Harrij
was dan ook tot zeer recent nog steeds nagenoeg dagelijks op Park ter Waerden aanwezig.
Op grond van zijn grote verdiensten voor de vereniging is Harrij in november 2016 benoemd
tot Erelid van UOW ’02.
Naast zijn activiteiten voor UOW ’02 heeft Harrij ook jarenlang op vrijwillige basis voor Roda
JC en de KNVB sectie amateurvoetbal activiteiten verricht. Bij deze laatste organisatie heeft
Harrij een prominente vrijwilligersrol vervuld binnen het werkgebied competitiezaken jeugd
en voetbalontwikkeling.
Met het overlijden van Harrij Heijnen neemt de voltallige UOW ‘02 familie afscheid van een
zeer gewaardeerd clubman, die lange tijd beeldbepalend was binnen het voetbal in Ubach
over Worms. UOW ‘02 wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkind en familie veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
De plechtige uitvaartdienst voor Harrij wordt gehouden op zaterdag 16 maart om 11.00 uur
in de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Chevremont Kerkrade.

