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INTRODUCTIE

Het carnaval zit er weer op. In deze Hèjs Nèjs leest u een exclusief interview met 

onze prinsen, gehouden daags nadat het laatste alaaf heeft geklonken. Ook interessant 

is het interview met René van Velthoven over zijn bijzondere Citroën-Toyota en nog 

veel meer. De lente heeft zich weer aangediend tot vreugde van velen.  Ook is er veel 

verenigingsnieuws en het prikbord is goed gevuld. Uiteraard is er ruimte voor Heisa en 

de natuur in Heijen en omgeving komt ook aan bod. Er zijn veel namen binnengekomen 

bij de oude klassenfoto. In deze Hèjs Nèjs opnieuw een oude foto, in april proberen 

we de foto’s met de namen te plaatsen. Voor de nabije toekomst broeden we al weer 

op nieuwe rubrieken voor Hèjs Nèjs, maar daarover later meer.  Wij van de redactie 

wensen u weer veel lees- en kijkplezier!
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De Zonnebloem organiseert op zondag 16 ok-

tober van 11.00-16.00 uur de tweejaarlijkse hobby-

creatief-beurs in d’n Toomp. Om de bezoekers 

met zoveel mogelijk hobby’s kennis te laten maken, 

zijn we nog op zoek naar hobbyisten. Dit kunnen 

volwassenen zijn, maar we zijn ook op zoek naar 

kinderen met een hobby. Heb je dus een hobby, 

waarvan je iets kunt laten zien, proeven, verko-

pen of wilt uitwisselen met bezoekers neem dan 

contact op met Nellie Lintzen tel: 0485-511657 

of Gerda Franken  e-mail: gmf59@home.nl. Het is 

ook mogelijk om een workshop (aan kinderen)  te 

geven. Een standplaats op de beurs is gratis. Tijdens 

de beurs vindt een loterij plaats. We vragen elke 

hobbyist een (zelfgemaakte) prijs ter beschikking 

te stellen voor de loterij. De opbrengst hiervan is 

voor de Zonnebloem. Hiermee kan de Zonne-

bloem activiteiten organiseren voor hun gasten.

U heeft het al gehoord en gelezen, fanfare EMM 

heeft weer een spetterend showconcert op het 

programma staan. Na maandenlange voorbereidin-

gen is het nu bijna zover. Op zaterdag 9 april en op 

zondag 10 april brengen wij een geheel Nederlands 

programma voor het voetlicht. D’n Toomp wordt 

sfeervol omgetoverd in een heus Nederlands 

landschap. Voor de gelegenheid zal de voorstelling 

worden opgeluisterd met medewerking van zanger 

Gerard Pouwels en zangeres Yvonne Willems en 

de presentatie is in handen van leden van de Heijse 

Revue.. De voorstelling op zaterdag begint om 

20.00 uur. Er zijn zit- en staanplaatsen beschikbaar. 

De voorstelling van zondag begint om 14.30 uur en 

heeft alleen zitplaatsen. De toegangsprijs is € 9,00. 

Toegangskaarten zijn te koop bij het Heijes Hepke, 

De Troefmarkt en in d’n Toomp. Mis het niet! Kijk 

voor meer informatie op www.fanfare-emm.nl

Voorjaar

Het is weer voorjaar of lente. Lente is de tijd dat de dagen weer langer 

worden en het zonlicht sterker. Over het algemeen heeft de lente een 

gunstige invloed op mensen. Niet altijd trouwens, want denk maar 

aan het verschijnsel van voorjaarsmoeheid. 

Gewassen beginnen te groeien door de toename van licht; in het bos 

groeit in deze tijd vooral de onderbeplanting, omdat deze nog veel 

licht krijgt zolang de bomen nog weinig blad hebben. De lammetjes 

worden vroeg in het voorjaar geboren. Dat is niet voor niets omdat 

ze hierdoor aan het eind van het zomerseizoen voldoende reserve 

hebben opgebouwd om het winterseizoen in te gaan.

Het woord voorjaar betekent ook dat er een najaar moet zijn, al was 

het maar voor het evenwicht. Tussen beide seizoenen zou dan het 

jaar moeten zitten. Enig logisch redeneren zou dan betekenen dat 

de zomer dat jaar moet zijn, omdat dit seizoen precies tussen voor 

en na zit. Maar van de andere kant bestaat een kalenderjaar uit vier 

seizoenen. Kortom een beetje vreemd dus. De huiskamervraag is dan: 

wie weet hiervoor een plausibele verklaring? Het ‘probleem’ is te om-

zeilen door van lente te spreken in plaats van voorjaar. 

Wist u dat de lente begint op de dag dat dag en nacht precies even 

lang zijn, meestal rond 20 maart. Vanaf dat moment worden de da-

gen ten opzichte van de nachten langer. De weervoorspellers vinden 

het handiger om al op 1 maart met de lente te beginnen. Dit heet dan 

weer de meteorologische lente. Een groot deel van deze wijsheid is 

overigens te vinden via wikipedia.  Ere wie ere toekomt!

Tot slot nog een persoonlijke kijk op de lente. Voor mij is er geen 

mooier seizoen dan de lente: het betekent dat de vermaledijde winter 

voorbij is, dat de tijd van plezierige temperaturen aanbreekt, dat de 

natuur weer opleeft, dat alles weer mogelijk is, en zo kan ik nog een 

tijdje doorgaan. Maar zoals gezegd het gaat om een persoonlijke kijk 

en ieder ander mag hier anders over denken. Gelukkig maar! 

Zonnebloem op zoek 
naar hobbyisten (ook 

kinderen) voor hobbybeurs

Fanfare EMM repeteert voor 
showconcert 100% NL
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KBO...Vereniging voor Senioren...
Seniorenbioscoop...samen naar de film....Ja, gezellig! 

KBO afdelingen hebben in samenwerking met CINE TWINS in Malden het initiatief genomen tot 

oprichting van de Seniorenbioscoop. Voorlopig zal éénmaal per maand, op de 4e of 5e dinsdag, een 

speciale voorstelling voor een gereduceerd tarief getoond worden voor leden van de KBO-regio’s 

Rijk van Nijmegen en Gennep.

 - De eerste voorstelling is op dinsdag 29 maart met de film Sonny Boy.

 - De volgende data zijn: 26 april en 31 mei.

 - De voorstellingen beginnen om 15.30 uur.

 - De films worden getoond in CINE TWINS, Kerkplein 2b in Malden.

 -  CINE TWINS is een z.g. Servicebioscoop; tijdens de voorstelling kunt u consumpties (koffie, thee, drank-

jes, snacks) bestellen. Er is geen pauze tijdens de film, dus toiletbezoek vooraf. Mensen die minder 

mobiel zijn moeten dit bij de reservering aangeven, dan krijgen ze een plaats in de benedenzaal.

 -  CINE TWINS is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer: lijn 83 stopt 2x per uur vlakbij de 

bioscoop. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 -  De normale entreeprijs is € 8,50; voor deze speciale voorstelling betaalt u slechts € 6,00 maar wel 

alleen op vertoon van uw KBO- lidmaatschapskaart.

 - Introducees zijn toegestaan, zij betalen het normale tarief.

 -  Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis). Tel: 024- 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl.

 

Gezellige dansmiddag voor Senioren...

Iedere laatste maandagmiddag van de maand is er dansen in het Trefpunt in Milsbeek.

Het traditioneel dansorkest “De Loatbloeiers” speelt er de sterren van de hemel.

Aanvang 14.00 uur tot 17.30 uur. Welkom 55 plussers.....

Drankje...gezellig babbeltje en dansen...plezier voor twee.....!

Steun gratis onze jeugdleden!
Opleidingsorkest Play Together van fanfare EMM uit Heijen bestaat volgend jaar al weer vijf jaar! 

En wie feest viert wil er natuurlijk flitsend uitzien! Daarom vragen we uw steun voor een nieuwe 

outfit. Met deze outfit zien we er niet alleen tijdens ons feestje, maar ook tijdens al onze overige 

mini (show)concertjes leuk uit! Helpt u ons jubileumfeestje compleet te maken? Sponsor dan nu 

opleidingsorkest Play Together en zie onze nieuwe look! Hoe kunt u onze jeugdleden steunen?

Van 26 april t/m 22 mei ontvangt u bij supermarkt Jan Linders bij elke tien euro aan boodschappen een Jan 

Linders clubmunt. Dit muntje kunt u bij Jan Linders in Gennep in 

de verzamelbuis van fanfare EMM deponeren. Aan het einde van 

de actie worden deze munten omgezet in euro’s! 

Namens de jeugdleden van fanfare Eendracht Maakt Macht ‘BEDANKT’ !!!



Wervelend programma Gildefeesten 2011: kaart-
verkoop gestart!!
In vorige edities van Hèjs Nèjs heeft het Sint Dionysiusgilde al tipjes van de sluier opgelicht over 

het programma van de Gildefeesten 2011, die worden gehouden van vrijdag 17 t/m zondag 

19 juni in de grote feesttent nabij kasteel Huis Heijen. Het programma van de Gildefeesten is 

nu helemaal ingevuld. Het programma biedt voor elk wat wils, van jong tot oud. Zo is er op 

zaterdag 18 juni een middag voor 50+ers. Voor de organisatie van de Gildefeesten zijn wel 

veel vrijwilligers nodig, want het Sint Dionysiusgilde kan niet op eigen kracht zo’n groots cultu-

reel evenement neerzetten. Vergelijk het met de Volksdansfeesten uit het verleden, die werden 

gedragen door veel Heijense vrijwilligers om het tot een feest voor Heijen te maken. Wilt u 

zich als vrijwilliger aanmelden of meer informatie over het programma, ga dan naar de website 

www.gildefeesten2011.nl. Hebt u geen internetaansluiting, vraag dan een vrijwilligersformulier 

aan Marcel Martens, Meidoornstraat 12 of Theo van Haare, Lijsterbesstraat 1. Het gilde rekent 

op de medewerking van alle Heijenaren om dit grootste culturele evenement van Noord-

Limburg tot een geslaagd feest voor Heijen te maken!

Deze bijdrage is ingekort. De volledige tekst is terug te vinden op www.heijen.info

De voorverkoop van de en-
treekaarten is reeds gestart via de 
website www.gildefeesten2011.nl. 
Indien u met IDeal betaalt, bedragen 
de transactiekosten € 2,98 per be-
stelling (dus NIET per entreekaart). 
Vanaf drie entreekaarten per be-
stelling is het voordeliger om via de 
website te bestellen dan via andere 
verkoopmethoden. Vanaf maandag 
4 april 2011 kunt u bij de volgende 
voorverkoopadressen entreekaar-
ten kopen: Heijes Hepke en Schut-
tershof Heijen, De Dragonder 
Gennep, ’t Trefpunt Milsbeek, cafe-
taria De Pub Ottersum, cafetaria 
’t Kappeleke Afferden, cafetaria 
’t Huukske Siebengewald en The 
Read Shop Bergen.
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Kapellencarrousel Heijen
Voor de 21e maal houdt muziekkapel Die Original Maastaler uit Heijen op zaterdag 16 april a.s. het kapellencarrousel. Ook dit jaar 

heeft het weer een internationaal karakter. Te gast zijn 2 gerenommeerde kapellen, namelijk die Original NiederRhein Musikanten uit 

Wesel-Bislich in Duitsland en Die Edelweisskapelle uit Bergeijk. Om 20.00 uur zullen die Original NiederRhein Musikanten de avond 

openen. In 1995 is de kapel opgericht en zij speelt vooral volkstümliche blaasmuziek waaronder veel nummers van Ernst Mosch. Zij 

staan onder leiding van Andreas Michelbrink. Daarna is het de beurt aan Die Edelweisskapelle. Zij vieren dit jaar hun vijftigjarig bestaan 

en onder leiding van Bert de Proost  zullen vele Egerländer en Böhmische nummers de revue passeren. De avond wordt afgesloten 

door Die Original Maastaler onder leiding van Peter Roesgen. Dit alles wordt gehouden in gemeenschapshuis “D’n Toomp, Lijster-

besstraat 10 in Heijen en de entree is gratis. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze site www.dieoriginalmaastaler.nl

De Maasklanken Heijen presenteren “Wat ‘n theater!”
Unieke samenwerking verlegt grenzen in de korenwereld.
Op zondag 3 april zal een viertal zangverenigingen uit de regio medewerking verlenen aan een theatraal swingconcert dat ge-

organiseerd wordt in “Zaal Schuttershof” te Heijen. Het bijzondere aan dit concert is dat er naast het swingende repertoire ook 

geacteerd wordt. Ter gelegenheid van die dag zal “Zaal Schuttershof” tijdelijk worden omgedoopt tot vestzaktheater, waar plot en 

intrige het publiek tot de laatste minuut in hun greep zullen houden. Omdat er zowel zanger(es)s(en) als acteurs optreden is deze 

vorm van muziektheater anders dan de wat conservatievere korenconcerten. Zo wordt het publiek entertainment op verschil-

lende niveaus aangeboden en wordt de koorzang in een ander licht gezet. Het idee is ontstaan toen Zangvereniging “De Maas-

klanken” aan de slag wilde met projectzangers en een nieuw repertoire. Vocal Group Velocity (Maasbree), Back On Track (Venray), 

Zanggroep Evergreen (Vierlingsbeek) zegden hun medewerking toe. Dirigent en regisseur Steven Gerrits: “Al gauw bleek dat de 

meeste deelnemende koren met dezelfde ideeën rondlopen. Korenconcerten moeten gewoon leuker!” In nauwe samenwerking 

met de dirigenten Kenny Jansen en Marco Mariën werd het scenario geschreven en ontstond een middag vol met humor, ontroe-

ring en gezelligheid. De bekende actrice Erica Trumpie uit Ottersum zal een van de hoofdrollen gaan vervullen. “Het bouwen van 

bruggen tussen verschillende koren en het toevoegen van acteurs werkt heel verfrissend.” volgens Gerrits.

Het Swingconcert vindt plaats op zondag 3 april in “Zaal Schuttershof” te Heijen.

De entree bedraagt € 7,50. De voorstelling begint om 14.00 uur, en de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
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Kruispunt opnieuw onder de aandacht!

De onduidelijkheid/onveiligheid van het kruispunt  bij het Hoogveld is bij de meeste Heijenaren bekend en hierdoor 

ook bij de vereniging  Hèjje Mojjer.

Het vrachtverkeer van en naar Het Hoogveld neemt op hoge snelheid de bocht .

Het autoverkeer dat van Gennep komt, moet met veel  wegen rekening houden, terwijl fietsers op dat moment over-

steken. De oversteek voor fietsers is onduidelijk. Ook de fietsers moeten op hun hoede zijn voor de vele mogelijke 

verkeersbewegingen. Kortom: het kruispunt is verwarrend voor zowel automobilisten als fietsers. Hierdoor ontstaan 

veel gevaarlijke situaties.

Hèjje Mojjer is benaderd om  mee te werken aan het initiatief om dit binnenkort op de politieke agenda  te zetten. 

De problemen rond het kruispunt zijn overigens al enkele malen door Hèjje Mojjer ingebracht in het overleg met de 

gemeente. De bedoeling is om de verantwoordelijke instantie, de gemeente, aan te zetten een oplossing te vinden 

voor de geconstateerde problemen.

Wie is de 100.000ste bezoeker?

Op 13 maart is onze geweldige site www.heijen.info al door 96.581 personen bezocht. Het zal niet zo lang meer 

duren of de 100.000ste bezoeker/ster maakt verbinding met de site! En dat is geen wonder : wil je op de hoogte blij-

ven van de laatste ontwikkelingen en van alles over Heijen lezen en bekijken via de foto’s en films dan is de site het 

aangewezen medium.

Samen het Hèjs Nèjs voorziet de site in een behoefte. En de site is natuurlijk ook nog eens wereldwijd te bekijken. 

Ook de oud-inwoners van Heijen in den vreemde kunnen gemakkelijk op de hoogte blijven van wat er op hun ge-

boortegrond of in hun oude woonplaats gebeurt.

Beheerders van de site, Piet Manders en Jan Helmond, ga zo door!

Herinnering

Hebt u het formulier voor de contributie al ingeleverd? En was u nog geen lid van vereniging Hèjje Mojjer? Het kan nog 

steeds door het formulier dat bij Hèjs Nèjs van februari was gevoegd in te leveren. Hèjje Mojjer heet u bij voorbaat 

van harte welkom.

HEjjE MOjjER
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Zomaar een van de hoogtepun-

ten die Prins Dennis I noemt als 

we hem samen met Jeugdprins 

Thijn spreken daags na de Car-

navalsfeesten. 

Eieren bakken bij de 
burgemeester thuis…

Ze zijn heel moe en voldaan, maar ook 

nog helemaal vol van alle gebeurtenissen 

die hen afgelopen zes weken zijn over-

komen. Dus maar goed dat de redactie 

van het Hèjs Nèjs nog even langskwam, 

konden ze nog even heerlijk spuien. 

Het was wel even schrikken, ja, geven ze 

toe, dat ze gevraagd werden om Prins 

Carnaval van het Wortelepinnenriek te 

worden, maar het wende snel. Ze had-

den allebei allang een grote binding met 

het Carnavalsgebeuren in Heijen. Zo was 

Dennis in het verleden eens de Boeren-

bruidegom en zit Thijn al een aantal jaren 

in de Jeugdraad, maar dit was voor hen 

toch wel het echte werk.

We nemen de evenementen een voor 

een door en bij alles wat ze opnoemden 

was het: ja dat was óók Kei Mooi of Echt 

Super! Ga maar na, alleen al het uitkomen 

tijdens de Prinsenbals, een enorme erva-

ring. De proclamatie voorlezen en het 

enthousiasme van de mensen beleven. 

Superlatieven schieten te kort.

Daags na het grote Prinsenbal was het 

“open huis” bij Dennis en Maike thuis. 

Thijn kon daar niet bij aanwezig zijn, want 

hij had toetsweek. Tja, het leven gaat 

ook voor een Jeugdprins gewoon door. 

Maar Dennis en zijn familie waren zeer 

aangenaam verrast wie daarvoor alle-

maal kwamen opdagen. De grote stapel 

wenskaarten die ze mochten ontvangen, 

de vele cadeaus die aangereikt werden. 

De gezelligheid met de hofkapel in huis. 

De versieringen die snel door de buurt 

waren opgehangen. Het maakte allemaal 

een grote indruk op het stel.

Dan breekt de drukke tijd pas echt aan. 

Recepties van alle prinsen in de Ge-

meente Gennep moeten worden be-

zocht en zelf moesten ze natuurlijk ook 

een receptie geven. Dat was op zondag 

6 februari in Zaal Schuttershof. Een hap-

pening waar ze stil van werden. Zoveel 

mensen, zoveel toespraken, zoveel atten-

ties. Het kon niet op. 

Heel blij waren Thijn en Dennis met de 

diensten van hun adjudanten, het “gou-

den” duo Frank en Frank, nog aangevuld 

met “muziekadjudant” Dirk, die alle mu-

ziekloze momenten moeiteloos vulde 

met zijn enorme repertoire carnavals-

muziek op de computer.

Foto’s Gelderlander en de 

Limburger

De Gelderlander nodigt op een zaterdag 

voor de Carnaval alle prinsen uit het ver-

spreidingsgebied met hun gevolg uit in de 

Jan Massinkhal in Nijmegen. Daar wordt 

een foto gemaakt die twee pagina’s breed 

in de krant staat. Dennis: “je kijkt daar echt 

je ogen uit, al die verschillende outfits! 

Sommige waren echt lachwekkend, met 

vreemde pofbroeken en strakke maillots! 

Hoe blij kun je dan zijn dat wij niet zulke 

rare pakken hebben!” Vooral de dansma-
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rietjes Carmen en Charlotte vonden het 

een feest en konden niet uitgegiecheld 

raken. Ook voor de Limburger werd een 

foto gemaakt. 

Bezoekjes

De officiële carnavalsevenementen be-

gonnen al op dinsdag 1 maart met de 

Bonte Avond van de Heggerank in d’n 

Toomp. Daarna volgde op donderdag en 

vrijdag het ziekenbezoek aan de Zorg-

centra Norbertus en Madeleine, waar 

diverse Heijenaren met een fruitmandje 

werden verrast. Thijn vertelt over het 

bezoek dat hij in vol ornaat bracht bij 

zijn oma, een onvergetelijke gebeurte-

nis. De mensen zijn zo dankbaar dat je 

komt, zeggen ze en dan ben je soms tot 

tranen geroerd. Ook het bezoek aan de 

zieke Leny van der Ven was heftig en in-

tens. Vrolijk was wel het bezoek aan de 

honderdjarige Math Coenen. Het geeft 

allemaal een bijzonder gevoel, vooral de 

waardering die ze ondervonden. Ook 

bezocht de Prins het Carnavalsbal van 

de KBO. Daar was het wat rustiger, maar 

zeker niet minder sfeervol.

Sleuteloverdracht

Al weer een bijzondere gebeurtenis, ook 

dit jaar weer in het oude Stadhuis van 

Gennep. De gezellige ontvangst door het 

College van B&W, de vele grappen over 

en weer, de muziek en alle onofficiële 

plichtplegingen die aan de sleutelover-

dracht verbonden zijn. Goede herinne-

ringen bewaren de Prins en zijn gevolg 

ook aan het eieren bakken bij burge-

meester Marlies de Loo thuis, na afloop. 

Bas Koenen was niet te beroerd Marlies 

een handje te helpen bij het bakken en 

zo kon het gebeuren dat dit bezoek tot 

in de kleine uurtjes duurde. Lekker ge-

woon en dat is ook wat zij zo fijn vindt. 

De optochten en de rest

Dagenlang groot feest, van het Kruumel-

bal waar Kruumelprinsje Svenno uitkwam, 

het themabal, de Pleebeksjo, het uitreiken 

van onderscheidingen en prijzen. Aan de 

Pleebeksjo deed Prins Thijn zelf ook mee 

met een medley van bekende melodie-

en. Op zondag en maandag de optoch-

ten door Gennep en Heijen. Ook daar 

hebben ze enorm van genoten. Zo veel 

mensen op de been, heerlijk weer en on-

bezorgd plezier. Lachen was dat ze af en 

toe moesten bukken om niet met hun 

steek in de boomtakken te blijven han-

gen. Ze zouden de eersten niet zijn die zo 

hun hoofddeksel verloren hebben. Thijn 

vond het strooien van snoepjes voor de 

kinderen echt helemaal top. Kinderen 

die met boodschappentasjes achter de 

carnavalswagen aanrenden om maar zo 

veel mogelijk snoep op te vangen. Lekker 

carnavallen in Schuttershof en d’n Toomp. 

Aanschuiven bij het buffet dat het Heijes 

Hepke had verzorgd in de kantine van 

de Voetbalclub. De Boerenbruiloft die 

begon voor de Kerk van Heijen. Van het 

ene hoogtepunt naar het andere.

En dan breekt toch de laatste avond aan. 

Dinsdag om middernacht staken Dennis 

en Theo Driessen voor Schuttershof nog 

carbid af om de Carnaval van 2011 offi-

cieel weg te schieten en daarna moesten 

de mantels en steken af. Ze hebben het 

er nu nog moeilijk mee, want dat was een 

emotioneel moment. Maike: “ik had echt 

het gevoel dit was eenmalig, dit komt 

nóóit meer terug! We hadden allemaal 

tranen in de ogen.” Hun taak zit er op. 

Veel mooie herinneringen zijn geboren 

en de video, de foto’s, maar zeker ook 

de gegraveerde stoeptegels geschonken 

door Spit Natuursteen zijn de tastbare be-

wijzen dat het echt allemaal gebeurd is. 

Het valt niet mee om weer de draad van 

het gewone leven op te pakken, getuige 

het feit dat Dennis tijdens ons gesprek 

naar de gitaarles ging. Even later was hij 

terug: geen gitaarles, want het was vakan-

tie. Dat was hem even ontgaan…. De 

enigen die echt blij waren met het einde 

van de Carnaval waren de drie lieve hon-

den van Maike en Dennis: Chico, Luna 

en Boeba die Maike die middag van het 

logeeradres had opgehaald.  Die lagen 

zielstevreden te knorren op hun kussens. 
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Simon Carmiggelt
Als groot bewonderaar van de schrijfstijl van Simon Carmiggelt 

(1913-1987) heb ik enkele uitspraken van hem verzameld en op 

een rijtje gezet. Carmiggelt was een tovenaar met taal; in alle een-

voud schuilt prachtige, melancholische humor.

• Alcoholische herinneringen verdampen snel

• Alleen onder de zes maanden hebben mensen gelijk

•  Alleen vrouwen in soepadvertenties vinden het elke dag prettig 

als hun man thuiskomt

•  Als ik de foto’s uit mijn puberteit bekijk, ben ik blij dat ik mijn 

zoon niet ben

•  Als ik de onderwerpen waarvan ik verstand heb, tel op de vin-

gers van een hand, hou ik nog een stuk of drie vingers over

• Applaus is hete wind die even schroeit

•  Conferentie: een nogal dik woord voor een samenkomst met 

een kopje thee, een koekje en een communiqué, waarheen men 

eigenlijk net zo goed een loopjongen sturen kan  

•  Dat is een voordeel van reizen: het verruimt de blik en scherpt 

ons in, hoe verrukkelijk het thuis is

•  De buren weten precies hoe verkeerd wij het doen. Maar daar 

staat tegenover dat wij precies weten hoe verkeerd de buren 

het doen

Vruute
’t Zaând van den hof lit gespaje, bemist

(’t is toch ‘ne lange winter gewist)

Nou kömt er wèr lève vör kappes en lof

D’r wördt wèr gevruut in ’t zaând van den hof.

 

Miene mins hèt dè èvvel al jaore gedaon

Gezörgd dèt ’t grei in ’t gelid kömt te staon

En was ie ojt thuus mè ziekteverlof

Dan wier ie wèr bèter in ’t zaând van den hof

 

Nou is ie kontent, hèt de mol al gevange

Die groef tusse de look en de piepers zien gange

Mar de bocht groeit ‘m ovver de kop, ’t is toch grof

D’r mot al daag geschoefeld in ’t zaând van den hof

Ik vien ’t wer trug op de mat, op de plee

Mar ’t kan me niet schille, ik zit er niet mee

’t lit op de bank, in ons bed, ziene slof

Overal vien ik ’t zaând van den hof

 

Toch hoop ik dèt ie ’t nog jaore blieft doén

Ok al hèt ie ‘saoves wa èèrd ân zien schoén

En al zit ie af en toe kei onder ’t stof

Want ik weet dèt ’t kömt van ’t zaând uut den hof

 

En wa g’in den hof ân èten ok viend

’t is veul vör de jong, vör de kniend

Mar ’t duut ‘m zo’n goéd en ik weet dèt ik bof

Â ik pa wèr zie vruute in ’t zaând van den hof.

Diny van Oostrum

Ingezonden gedicht door Annie de Rijck

“Nu het voorjaar er weer aan komt krijgt iedereen 

weer zin na zo’n lange koude winter in zijn tuin 

te gaan ‘vruute’. Daarom dit gedicht “Vruute” van 

Diny van Oostrum”.
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In het spoor van Jezus

De gemeenschap rondom Jezus is weliswaar geen democratie, maar wat haar 

tekenen moet, is gelijkheid voor God, van alle mensen. Jezus hoorde eens hoe zijn 

leerlingen aan het twisten waren wie de eerste zou zijn in het komende Rijk dat 

hij verkondigde. Hij nam een spelend kind bij de hand, omarmde het en zette het 

voor zich neer. “De grootste?” vroeg hij. “Hij, die is zoals dit kind, die is de grootste in 

het Rijk van God”. Van buitenaf zou je zeggen: “De voornaamste in de kerk zijn de 

paus en de bisschoppen”. Maar de kerk kent geen voornaamsten, alleen mensen 

groot en klein, die niet volmaakt zijn, maar streven naar heelwording, naar opheffing 

van gebrokenheid, naar voltooiing. Je bent er de eerste als je het diepste geloof 

hebt en de grootste liefde. Het kan gebeuren dat een revolutionair vecht voor een 

nieuwe staat. Hij begint op een zeepkist in het park. Dan laat hij zijn volgelingen 

optrekken met vaandels en leuzen en schetterend koper en liederen naar een na-

tionale bijeenkomst. Jarenlang is hij de leider die met zijn geest allen bezielt; en als 

hij zijn einde voelt naderen roept hij zijn makkers bijeen en zegt: “Jongens, zorg er-

voor dat in de nieuwe staat mijn geest bewaard blijft”. Ook Jezus verkondigde een 

vreedzame revolutie, het nieuwe Rijk, het Rijk van God. En toen hij sterven ging, 

verzamelde ook hij de mannen van het eerste uur en sprak over zijn Geest: “De 

heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, zal jullie alles leren en voor 

altijd bij jullie blijven en in jullie zijn”. En hij is gekomen. Toen Jezus van de zijnen 

was heengegaan is zijn Geest gekomen over al de gelovigen die voor Hem open-

stonden. Vanaf dat moment werden Jezus’ leerlingen vervuld van nieuwe kracht. 

Zij traden op zonder vrees, predikten op de pleinen en van de daken, werden 

gevangen genomen en gemarteld. Maar met duizenden trad men toe want de 

Geest was onweerstaanbaar en de gemeenschap breidde zich uit over landen en 

zeeën heen. Ook vandaag nog leeft Gods Geest in de geloofsgemeenschap die de 

kerk genoemd wordt, onzichtbaar. Hebt u nooit een meeting meegemaakt of een 

happening waar een spreker de zaal in zijn macht had? Het was of er iets heenging 

door de menigte, een storm, een vuur, dat allen samenbond tot één geboeide 

menigte. Zo kan soms de Geest heenwaaien door gelovigen op een bijeenkomst 

onder een dienst of plechtigheid en ze geboeid laten ervaren dat Hij er is. Maar 

gewoonlijk houdt Hij zich verborgen. Onmerkbaar gaat Hij door hoofden en har-

ten van iedere gelovige. Ook over de muren van de kerk heen, over de grenzen 

van de christenheid. Want de Geest is vrij, waait waar Hij wil. Geen verstand is zo 

duister of zijn licht kan er in schijnen, geen hart zo gesloten of Hij kan het openen, 

als een mens zich maar niet verzet.

Pastoor H. Reijnen

HEISA

H. Dionysius Heijen, Jaargang 30 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en 

Niersbode, OmroepGennep 

kabelkrant en via www.heijen.info 

Pastoor H. Reijnen
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Vieringen in de maand april 2011
Zaterdag 02 april GEEN DIENST
Zondag 03 april 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
Zaterdag 09 april 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang
Zondag 10 april 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 16 april GEEN DIENST
Zondag 17 april 09.30 uur  Palmzondag, Gezinseucharistieviering met het schoolkoor, het 

gilde en fanfare EMM 
Donderdag 21 april 19.00 uur Witte Donderdag, Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
Vrijdag 22 april 19.00 uur Goede Vrijdag, Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 23 april 20.00 uur Paaszaterdag, Eucharistieviering met het Gezinskoor
Zondag 24 april 09.30 uur Pasen, Eucharistieviering met de Maasklanken en het Gregoriaans Koor
Maandag 25 april 09.30 uur 2e Paasdag, Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 30 april GEEN DIENST

Doop

Op 12 maart jl. heeft Thijs Jans, Hei-

kampseweg 25, het heilig doopsel ont-

vangen. Teun van Hoof, Nieuwwijkstraat 

54, zal op 16 april gedoopt worden. Wij 

wensen de kinderen, hun ouders en 

overige familie alle geluk toe.

Vastenactie

Afgelopen keer hebt u bij het Hèjs Nèjs 

het Vastenactiezakje ontvangen. De vas-

tenperiode duurt tot Pasen, 24 april. 

In deze periode denken wij ook aan 

de minderbedeelden in de wereld. Vul 

daarom dit zakje en doe het in de bus 

achter in de kerk of in de brievenbus 

bij pastoor. Ook de school levert een 

grote bijdrage aan de Vastenactie.

Vastenactie op de Heggerank

Na carnaval is het de bedoeling om 

weer wat tot inkeer te komen. Voor 

onze school betekent dat al jarenlang 

de start van de Vastenactie. We probe-

ren de kinderen bewust te maken van 

het goed verzorgde leven in ons land. 

Dat maken we duidelijk door lessen te 

geven met behulp van de spullen voor 

scholen van de landelijke Vastenactie. 

De lessen zijn aangepast voor de kinde-

ren in onder-, midden- en bovenbouw. 

Dus alle kinderen krijgen lessen op hun 

niveau. Er is een project bij uit Afrika 

en….. wij geven onze opbrengst altijd 

aan Jan Laarakker. Want hij gaat zelf naar 

scholen in Uganda. Dat betekent dat er 

niets aan de strijkstok blijft hangen. We 

hopen dat hij ook weer op onze school 

komt vertellen over kinderen die hij 

daar bezocht heeft want dat spreekt de 

kinderen altijd heel goed aan. Vaak heeft 

hij ook voorwerpen uit dat land bij zich, 

zoals speelgoed. Wat zijn onze acties 

om geld op te halen? Alle kinderen 

tot en met groep 6 krijgen een spaar-

potje om zelf te sparen voor kinderen 

uit Afrika. We geven wat voorbeelden 

om wat extra te “verdienen” thuis door 

kleine werkjes te doen. Voor groep 6 en 

7 geldt dat zij in Heijen op pad mogen 

gaan voor een Heitje voor een karwei-

tje. We delen de straten in, zodat u niet 

10x kinderen aan de deur kunt krijgen.

Deze acties moeten dit jaar het geld bij-

een brengen, want we hebben dit jaar 

geen markt. Dat is maar om de twee jaar. 

We hopen dat heel Heijen wil mee-

werken om deze actie, van de kinde-

ren van de Heggerank voor de kinde-

ren in Afrika, te ondersteunen.

Berna Pubben namens de commissie 

Vastenactie

Informatie kerkberichten

Waar kunt u tegenwoordig de kerk-

berichten vinden? Uiteraard worden 

de berichten elke maand op de Heis-

apagina in het Hèjs nèjs vermeld. Maar 

deze informatie moet vroeg aangeleverd 

worden en er kunnen dingen wijzigen. 

Daarom is er nog een aantal plaatsen 

waar informatie vermeld wordt. In de 

Maas- en Niersbode vindt u de missen, 

diensten en intenties van de komende 

week. En op de website www.heijen.

info zijn actuele gegevens te vinden. Het 

vieringenschema staat vermeld bij ‘Diver-

sen – Kerkdiensten Heijen’, eventueel 

wijzigingen worden hierop bijgehouden. 

Ook worden op www.heijen.info actuele 

berichten geplaatst: bijvoorbeeld dag en 

tijdstip van avondwake en begrafenismis 

bij een overlijden. Wij gaan ervan uit 

dat u via deze kanalen voldoende op 

de hoogte kunt blijven van de kerk-

berichten. Verder staan mogelijk de ‘in 

memoriams’ later dan verwacht in de 

Heisa. Ook dit heeft te maken met de 

gestelde deadline. 

Het kerkbestuur



PRIKBORD

Inburgering in Heijen (deel 2) 
door Ingrid Haefkens

Na deze vuurdoop konden we verder om het sociale leven iets in te gaan vullen in Heijen. Dat werd gevonden in 
de zondagmiddag, de thuiswedstrijden van VV Heijen 1. Mijn maatje bleek fervent aanhanger te zijn van het eerste 
(en het derde als sponsor), maar dan vooral ook de derde helft. Ik, die misschien 2 keer in mijn leven op een voet-
balveld was geweest om mijn neefje te zien voetballen en verder nooit! Wat moest ik dan gelijk zo’n halve middag 
daar? En wat moest ik me dan daarbij voorstellen? Moest ik net als de mannen langs de lijn hangen of wat? Eigenlijk 
wel heel knap van mijn vriend dat hij dit ook aandurfde met mij, wetende dat ik eigenlijk niet zoveel (lees: niets) 
met voetbal had, behalve de EK of WK en dan nog alleen als Nederland moest voetballen of een finale wedstrijd. 
Maar hij durfde het gewoon aan en dus ging ik mee naar het voetbal, langs de kassa waar ook een lootje werd ge-
kocht voor de mand boodschappen. Natuurlijk ging ik mee langs de lijn staan, maar inmiddels kende ik al een paar 
mensen van het nieuwjaarsfeest en al gauw zijn we met enkele vrouwen naar de kantine gegaan. Tegenwoordig 
is het al gewoon onze zondagmiddagbesteding (dan alleen als het eerste thuis voetbalt): het voetbalveld. Na het 
kopen van het lootje gaat hij rechtsaf richting veld en ik meestal linksaf richting kantine. Een  prima verdeling die 
eigenlijk erg goed bevalt. Zo gek nog niet die zondagmiddagen, een geweldige manier om bij te kletsen en vooral 
voor mij ook om iedereen wat beter te leren kennen. 

Al snel ontstond het plan tijdens een van deze middagen om mee te doen aan de zeskamp. Fanatiek als ik altijd 
wel ben en vooral ook in voor dit soort dingen, stond ik vooraan om mee te doen. Geweldig: een zeskamp! En 
wat voor een! Voortreffelijk georganiseerd en een gezellig team waarvan de meesten toch ook behoorlijk fanatiek 
waren. Iemand gevonden die als coach ons morele steun wilde bieden en steun in de vorm van het halen van 
drankjes (ook niet onbelangrijk). Bij een inburgering hoort natuurlijk ook een stukje sightseeing. Met de zeskamp 
reed het oude Augustinus-treintje een ronde door Heijen, dus wij moesten ook mee op een van de laatste ritjes 
deze dag. Half nat, van de attracties van de zeskamp en al een beetje verkleumd omdat het later op de dag was, 
vertrokken wij vol goede moed met het treintje mee. Half Heijen door en ondertussen werd ik gewezen her en 
der wat daar te zien of te doen was of wie waar woonde of had gewoond. Uiteindelijk waren we te laat terug 
voor de laatste ronde van de zeskamp: het touwtrekken. Helaas: gediskwalificeerd! Maar toch een topdag gehad! 
En weer wat meer mensen leren kennen en sommigen wat beter.

Carnaval wordt nog overgeslagen. In plaats daarvan gaan we onverwacht mee met een grote groep Heijenaren 
naar Lanzarote. Aangezien vriendlief geen geweldige fan is van het carnaval hebben we daar (nog) niet aan mee-
gedaan. Er worden steeds vaker verjaardagen bezocht waardoor ook de inburgering langzaam maar zeker gestalte 
gaat krijgen. De festiviteiten gedurende het jaar herhalen zich met weer een nieuwjaarsfeest, kermis, voetbalmid-
dagen en (helaas) dit keer geen zeskamp. Maar wel weer met nieuwe hoogtepunten in de vorm van Heijen Open 
Air en de opening van de Hoofdstraat. Wat een dorp vol traditie en vooral ook veel initiatieven! Inmiddels is ook 
de weg gewezen naar de winkels. Ik weet zo langzamerhand waar ik wat kan vinden in de buurtdorpen, maar 
ook bij de Troefmarkt ben ik een paar keer geweest. De buurtbarbecue werd bezocht en aan de Smeledag,  die 
gedeeltelijk in de regen plaatsvond, namen we met heel veel plezier deel.

Maar natuurlijk kon het niet uitblijven… de zittingsavonden. Mede omdat een groot aantal van mijn nieuwe kennissen 
(voelt eigenlijk al zo ongeveer als vriendinnen) bij de “vierkantjes” zitten moest en zou ik uiteraard ook een optreden 
van hen meemaken. Die gelegenheid bleek er te zijn bij de zittingsavond dit jaar. Wel even vriendje over moeten 
halen, maar die snapte ook dat dit in het kader van mijn inburgering wel een logische stap was. Wat een talent! In dit 
kleine dorpje, wat een animo! Wel fijn dat ik inmiddels al ruim hier 2 jaar rondloop, wat het wel prettig maakte om 
de meeste grappen en grollen over menigeen of over situaties te kunnen volgen. Ik heb perplex gestaan van alles wat 
men neer heeft gezet en er vooral van genoten. En niet in de laatste plaats van de vierkantjes!

Inmiddels is het zo dat mijn sociale leven al lang niet meer in mijn eigen woonplaats afspeelt maar eigenlijk nog 
alleen maar in Heijen. Tja, door de week sporten doe ik nog in mijn eigen Waaldorp, maar verder zijn we eigenlijk 
in Heijen. Ook mijn kinderen zijn hier op hun plek, vinden het er fijn. Alleen nog een stukje minder ingeburgerd. 
Komt ook omdat ze in Nijmegen op school zitten en hier niet zijn opgegroeid. 

Inburgering nadert zijn einde. Wat nu? Kunnen altijd wel doorgaan met “inburgeren” maar er ook voor kiezen 
Heijense ingezetenen te worden. In dit dorp wonen met mijn vriend. Hier, waar ik zo mijn plekje heb gevonden, 
waar ik me inmiddels zo thuis voel. En vooral waar ik me ze ontzettend welkom voel! En die keuze is natuurlijk na 
zo’n inburgering helemaal niet meer moeilijk! Alle Heijenaren: bedankt voor jullie bijdrage aan mijn inburgering en 
vooral jullie warmte de afgelopen jaren. Ik hoop dat ik hier nog heel lang van mag genieten in dit geweldige dorp 
maar dan als een “Heijse dèn”!
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Bufo bufo

De gewone pad (bufo bufo) is als volwassen dier meestal tus-

sen de 6 en 13 cm lang, met uitschieters tot 15 centimeter. Het 

mannetje is vaak bijna de helft kleiner dan het vrouwtje. De 

kleur is bruinig tot grijzig, ook wel eens wat groenig, met een 

droge, wrattige huid. Ze bewegen zicht voort door te lopen ze 

kunnen niet springen zoals kikkers. Kikkers hebben een gladde, 

natte huid en brengen meer tijd door in het water. De groene 

kikker leeft zelfs altijd in en om het water.

Padden leven van insecten, spinnen, slakken en regenwormen, 

die gedurende de schemering en de nacht worden bejaagd; 

overdag schuilt de pad onder objecten als stenen en houtstron-

ken en in struiken. 

Als het in het voorjaar overdag weer warmer wordt, ontwaken 

de padden uit hun winterslaap en gaan ze op zoek naar voed-

sel. Blijft de omgevingstemperatuur ‘s avonds boven de zeven 

à negen graden en is het bij voorkeur een beetje vochtig, dan 

verlaten de paddenmannetjes en -vrouwtjes massaal hun over-

winteringsplaats. De padden trekken van de plek waar ze over-

winteren naar een plaats waar 

ze met elkaar kunnen paren. 

Dat is meestal een ondiep wa-

ter waar ze vaak zelf geboren 

zijn. Het mannetje lift soms 

mee met een vrouwtje dat vol 

zit met eitjes om er zeker van te zijn dat de eitjes zijn kinderen 

worden. De eieren worden in lange doorzichtige snoeren in het 

water gelegd en aan ondergedoken waterplanten vastgemaakt. 

Uit de eieren komen donderkopjes die het water verlaten als 

ze eenmaal pootjes hebben, net als kikkers. Padden worden in 

de natuur gemiddeld een jaar of 6 oud. Ze zijn pas na 3 à 4 jaar 

geslachtsrijp.

Als de padden uit Heijen vanuit het bos wegtrekken om te 

gaan paren moeten ze de weg oversteken om bij het Langeven 

of het Suikerven te komen. Als de zon overdag op het asfalt 

geschenen heeft is de weg ’s avonds ook nog wat warmer. De 

padden, die in de avond en nacht trekken, vinden die warmte 

wel lekker en blijven graag even op het warme asfalt zitten, met 

als gevolg dat ze kunnen worden doodgereden.

Daarom staan er in  Heijen bij het Langeven en het Suikerven 

borden met daarop de tekst “Let op! Paddentrek. Matig uw 

snelheid”.

En zijn er ’s avonds toevallig vrijwilligers bezig met het overzet-

ten van padden dan is het natuurlijk ook de bedoeling om uw 

snelheid aan te passen. We willen immers niemand pijn doen 

toch?

Martha en Paul

Paddentrek
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Een markante en alom gewaardeerde Heijenaar is van ons heengegaan. Op 
25 februari 2011 overleed Sjef in het Zorgcentrum Norbertushof in de 
leeftijd van 75 jaar. De tijd die hem was gegeven om met en tussen de 
mensen uit onze gemeenschap te wonen en te werken heeft hij uitermate 
goed besteed! Dat blijkt uit de volgende beschrijving van zijn activiteiten in 
en voor Heijen en omgeving (als consulent van de BAZ/VGZ zorgverzeke-
ringen). Sjef heeft voor ons dorp wat men noemt geschiedenis geschreven. 
In 2004 is Sjef dan ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Deze onderscheiding werd hem verleend voor zijn vele werkzaamheden 
voor de parochie, maar ook voor zijn vele taken in het maatschappelijk leven 
van ons dorp. 

Als koster heeft hij jarenlang zorgvuldig en nauwgezet de kerkelijke vierin-
gen voorbereid; zijn taakopvatting was spreekwoordelijk. In 1980 werd hem 
daarvoor de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” toegekend. 
Hier moet aan toegevoegd worden dat hij bij zijn taak als koster vaak – en 
vooral in de laatste jaren – werd bijgestaan door zijn vrouw Nellie. Zij zorgde 
bijvoorbeeld voor het onderhoud van het kerklinnen en de liturgische ge-
waden. Het is bepaald niet alledaags wanneer een koster kan zeggen dat hij 
onder vier pastoors (de pastoors Rutten, Pijpers, Jaspers en Reijnen) heeft 
gewerkt. Iemand die deze samenwerking van dichtbij meemaakte, sprak er 
zijn grote bewondering voor uit. 
Hij verzorgde ook de opluistering van vele vieringen in onze parochiekerk 
als dirigent-organist van het Gregoriaans Koor. In 2005 heeft Sjef met Nellie, 
zijn gezin en met vele parochianen zijn 50-jarig jubileum als koster-organist 
gevierd. Bij die gelegenheid werd bij de ingang van de kerk bovenstaande 
plaquette onthuld met de beeltenis van Sjef. 

Kort daarna ontviel hem zijn steun en toeverlaat Nellie. Door deze grote 
tegenslag en de voortwoekerende ziekte die hem geleidelijk sloopte, veran-
derde het levensperspectief van Sjef volledig en tenslotte was opname in het 
Zorgcentrum Norbertushof onontkoombaar.

We herinneren ons Sjef verder nog als dirigent (van 1958 tot 1983) en 
adviseur van de Gemengde Zangvereniging “De Maasklanken”, een begrip in 
Heijen. De vereniging waardeerde zijn jarenlange en vrijwel belangeloze inzet 
voor het koor met een welverdiend erelidmaatschap.

Een andere muziekvereniging vaarde ook wel bij de activiteiten van Sjef. De 
fanfare “EMM” had een grote plaats in zijn hart. In 1952 (ongeveer 17 jaar 
oud) begon hij als amateur-muzikant bij “EMM”. Hij bleef meer dan 50 jaar 
actief; èn muzikaal èn als ‘bindmiddel’ in de vereniging. Ook fanfare “EMM” 
toonde daarom veel waardering voor Sjef. In 2002 werd hem de gouden 
bondsspeld uitgereikt en werd hij benoemd tot erelid van deze vereniging. 

Muziek in combinatie met de cultuur uit andere landen: de Noordlimburgse 
(Heijense) cultuurdagen. Ook bij dit evenement was Sjef actief, zowel met 
“De Maasklanken” als met “EMM”. Maar andere onderdelen van de cultuur-
dagen, bijvoorbeeld de country en western braderie, werden ook door Sjef 
ondersteund en/of georganiseerd. 

De carnavalsvereniging “De Wortelpin” werd tijdens de uitvaartviering ver-
tegenwoordigd door vele ex-prinsen en leden. Zij hebben hun ex-prins be-
geleid op zijn laatste tocht naar de parochiekerk en ons kerkhof. Sjef was de 
3e prins van de vereniging en nadien nog lang werkzaam als spil bij de vele 
activiteiten van deze club. Ook “De Wortelpin” dreef voor een deel op deze 
actieve en humoristische carnavalsmens. 

Dat Sjef z’n hart op de goede plaats had, blijkt al uit de voorgaande opsom-
ming van zijn vrijwilligerswerk. Maar daarnaast zag hij ook nog kans om aan 
het werk van de plaatselijke afdeling van “De Zonnebloem” mee te doen en 
zijn bijdrage te leveren aan allerlei activiteiten. Ruim 10 jaar heeft Sjef, samen 
met de andere vrijwilligers, zorg gehad voor de medemens, die door ziekte 
of ouderdom extra aandacht verdiende.

Tenslotte nog dit: wie vanaf zaterdag 26 februari vanuit het zuiden Heijen 
binnenkwam, moet het zijn opgevallen dat ook de Heijense molen in de 
rouw stond; de wieken stonden stil vóór de onderste wiek het laagste punt 
bereikte. Deze stand neemt de molen aan wanneer de mulder of een fa-
milielid is overleden; Sjef was vele jaren vrijwilliger-molenaar van de Heijense 
molen, nabij zijn ouderlijk huis aan het Diekendaal.

Het leven van Sjef stond in het teken van dienstbaarheid, hulpvaardigheid en 
initiatief; wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Verdriet en dankbaar-
heid klonken door tijdens de drukbezochte uitvaartviering, waarin enkele van 
de betrokken verenigingen met woorden van respect en ontzag afscheid van 
hem namen. Na afloop van de uitvaartviering hebben velen Sjef begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof. Moge hij nu rusten in de welver-
diende eeuwige vrede van zijn Schepper, samen met Nellie en met allen die 
hem dierbaar waren.

Het kerkbestuur

Fanfare EMM herdenkt haar zeer gewaarde erelid Sjef Kessels, die 58 jaar 
lid is geweest van onze vereniging.
Zijn dood betekent niet alleen het einde van een bijzonder mens, maar ook 
een stukje het einde van een tijdperk van de Heijense samenleving. Een 
tijdperk waarin muziek maken een van de weinige uitlaatkleppen was in een 
arbeidzaam bestaan. Sjef was niet alleen lid van de fanfare, maar ook een zeer 
verdienstelijk dirigent van het gemengde koor de Maasklanken, waar ook zijn 
vrouw Nel een belangrijke rol speelde, alsook dirigent van het kerkkoor en 
om het geheel compleet te maken, ook nog koster/organist in onze kerk. 
Van jongs af aan was Sjef al betrokken bij heel veel verenigingen en talloze  
evenementen in ons dorp. Vanwege zijn werk bij de ziekenfonds kende hij  
beroepshalve niet alleen  alle Heijenaren maar ook wist hij naam en bijnaam 
van alle dorpelingen in onze omgeving. Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat hij als vorst van de Wortelpinnen een waardige spreekbuis voor deze 
vereniging was. Later was Sjef ook nog erg actief bij de Volksdansfeesten, in 
het bijzonder bij de braderie. Dit alles met groot succes.
Maar toch speelde de fanfare een bijzondere rol in zijn leven. Niet alleen als 
spelend lid met de bas op zijn schoot, maar ook als bestuurslid van onze fan-
fare, heeft hij zich jarenlang ingespannen voor het welzijn van onze vereniging 
en zijn leden. Zelfs toen hij op latere leeftijd noodgedwongen de bas aan 
de kant moest schuiven, pakte hij met Piet Vinck de verjaardagsactie in de 
buitengebieden op, waar dit duo welgeziene gasten waren op menig verjaar-
feestje. Plezierig en onbaatzuchtig, dat zijn hier dan toch de kernwoorden.
Plezierig, dat was Sjef. Samen met Nel en vrienden heeft hij heel veel feestjes 
bezocht en heel veel plezier gemaakt. Weer of geen weer, d’r an, was zijn 
motto. Wij denken dan ook dat het een stuk gezelliger wordt in de hemel 
of hoe het hiernamaals er ook uit mag zien. Met weemoed denken we dan 
ook terug aan de tijden dat hij nog in volle glorie en in goede gezondheid 
over de fanfare kwam praten na de repetitie. Met jong en oud en met veel 
humor.  Dat beeld houden wij vast.
Wij hebben dan ook  vol trots de laatste eer bewezen aan Sjef Kessels, erelid 
van fanfare Eendracht Maakt Macht.

In Memoriam Sjef Kessels 



22 INTERVIEW DORPSBEWONER

Dit  is ten voeten uit René van Velthoven, een bezige bij die geen 

moment stil kan zitten. 

Een rustige oude dag?  
Ik moet er niet aan denken!

Wie is René van Velthoven zult u zich 

misschien afvragen. René woont met zijn 

gezin aan de Hoofdstraat nummer 43, 

het huis dat beter bekend staat als het 

huis van “Schoene Piet” een karakteris-

tiek man die zo mooi gestalte kreeg in de 

Heijse Revue.

Liefde

Toen René het huis kocht in 1992 was 

hij 25 jaar oud. Hij woonde nog bij zijn 

ouders in Vianen en was werkzaam in 

de autobranche. René vond het tijd om 

op zichzelf te gaan wonen en ging op 

zoek naar een voor hem passend huis 

met een flink stuk grond eromheen. De 

makelaar wees hem op het te koop 

staande pand aan de Hoofdstraat. Het 

was liefde op het eerste gezicht  En 

toen hij, na de bezichtiging met aan-

nemer, de eerste schrik te boven was 

heeft hij het pand meteen gekocht. Het 

was een bouwval, en dat is nog maar 

zachtjes uitgedrukt. De staat waarin het 

huis verkeerde… René: “mijn vader ging 

bij zijn eerste bezoek met zijn handen 

in het haar door het huis en mijn moe-

der met de handen voor de ogen.” Ga 

maar na: geen toilet, geen fornuis, geen 

keuken, een stoppenkast met drie stop-

pen in een gietijzeren kast, dak kapot, 

raamkozijnen totaal verrot, zeven lagen 

tapijt in de woonkamer. René kan er 

een boek over schrijven. Na een eerste 

schoonmaakbeurt hield René open huis 

voor zijn familie, vrienden en de buurt. 

En bij die gelegenheid kwam ook over-

buurmeisje Henriet Coenders een kijkje 

nemen. De rest is geschiedenis. Hoewel 

nog wel vermeld moet worden dat de 

verkering pas echte vormen ging aanne-

men nadat het dak vernieuwd was.

Wij vragen hem of hij ooit spijt heeft 

gehad van deze aankoop. René: eigenlijk 

maar één keer en dat was toen het dak 

er helemaal af was gesloopt en de aan-

nemer de volgende dag zou beginnen 

met het nieuwe dak. Die nacht begon 

het te stortregenen Toen werd René 

toch even een beetje bezorgd over TE 

grote lekkages.

Inmiddels is het gezin gesetteld en zijn 

er drie kinderen geboren: Lotte (10), 

Ties (6) en Suus (5). Verder vinden in 

het royale pand labradorhond Teun, ka-

ter Harrie, de konijntjes Witje en Miep, 

drie naamloze vissen en twee Vlaamse 

hangoorkonijnen onderdak. Buiten lo-

pen drie kippen en twee kuikentjes. 

Henriet maakt zich ook nog zeer ver-

dienstelijk in de zorg. Zij werkt bij het 

Verpleeghuis in St.Anthonis.

Bouwen en verbouwen

Tien jaar hebben René en Henriet inten-

sief gebouwd en verbouwd en nog eens 

vier jaar later was het eindelijk af. Hoe-

wel nu de bouw van een mooie tuinka-

mer in de voormalige garage weer ter 

hand is genomen. In de tuin is namelijk 

een nieuwe garage verschenen, die ge-

heel in gebruik is voor René’s grootste 

hobby: het bouwen van een “racemon-

ster” om in de toekomst off-road rally’s 

te gaan rijden in Nederland en in de rest 

van Europa. Deze hobby deelt hij met 

Richard Deenen, die als 16-jarige jongen 

al blijk gaf van zijn enorme voorliefde 

voor het opknappen van auto’s. Richard, 

inmiddels 27, heeft er echter niet zijn be-

roep van gemaakt: hij is tandtechnicus. 

Werk en hobby

René is na wat omzwervingen in de 

autobranche in 1996  een eigen bedrijf 

begonnen met een compagnon. Het 



23INTERVIEW DORPSBEWONER

bedrijf heet Renard en staat in Bene-

den-Leeuwen. Hier worden voorname-

lijk Peugeots  en Citroëns gerepareerd, 

APK-gekeurd en gespoten. Ook wor-

den er oude auto’s opgeknapt en in een 

perfecte staat gebracht. 

En dan het kanariegele fourwheel drive 

racemonster… Hij heeft buiten gestaan 

tijdens het Heisafeest en trok veel bekijks. 

Het is opgebouwd uit twee delen: het 

onderstel is van een Toyota landcruiser  

compleet met supergrote, dikke ban-

den. De carrosserie is van een “snoek”, 

de karakteristieke Citroën DS. Ieder vrij 

uurtje wordt er aan dit project gesleu-

teld door Richard en René. Een enorme 

klus maar ze verheugen zich nu al op de 

off-road races die ze ermee gaan rijden. 

Ze zouden mee kunnen doen aan de 

race Parijs-Dakar hoewel… OK, dat ligt 

nog een beetje boven het budget. Maar 

in Nederland, België en Duitsland is op 

dat gebied ook veel leuks te beleven. 

René: “We hebben van het in elkaar zet-

ten van deze auto een filmpje gemaakt 

en op YouTube gezet. Kort daarna be-

gon het al: uit alle windstreken ontvin-

gen we e-mails, tot uit Mauritanië toe, 

met vragen over deze auto. Welke on-

derdelen we gebruiken, waar we de on-

derdelen kopen etc.etc. Het is echt on-

gelofelijk, zoveel impact hadden we niet 

verwacht.”  De auto is enorm populair. 

Ook hun website www.renardsport.nl 

wordt druk bekeken door liefhebbers 

van deze tak van sport. Er staat fraaie 

foto’s op. Het is dan ook een zeer unie-

ke raceauto.

In het verleden heeft René al samen 

met Richard ervaring opgedaan door 

mee te doen aan avontuurlijke races 

door modder en ander zwaar terrein. 

Erg vermoeiend volgens de heren, maar 

wel heel leuk.

Heijen

Wij vragen René wat hij van het wo-

nen in Heijen vindt. René is vol lof: het 

bevalt zeer goed, het dorp leeft nog, er 

is nieuwe industrie, een goede super-

markt, een bloeiend verenigingsleven 

en andere voorzieningen. Hij is ook niet 

te beroerd zijn handen uit de mouwen 

te steken als er eens iets georganiseerd 

moet worden. Zie zijn bemoeienis bij 

totstandkoming van het Heisafeest.

En afgelopen weken was René zelfs 

heel prominent in beeld. Hij werd 

gekozen als de Boerenbruidegom. Sa-

men met Boerenbruid Ellen ging hij 

voor in de polonaise op de Boeren-

bruiloft in Zaal Schuttershof.

Aan Hoofdstraat nummer 43 woont 

een gelukkig man met een gaaf gezin en 

een interessante hobby. Niet iemand die 

zich snel zal vervelen, is onze indruk…
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Op 30 april vieren we weer 
Koninginnedag in Heijen 
bij d’n Toomp.
Programma:
•  13:30 uur Optocht door Heijen met thuis versierde 

fietsen. Verzamelen om 13:15 uur bij d’n Toomp
•  14:00-17:00 uur Spelletjesmiddag en een gezellige 

kinderrommelmarkt bij d’n Toomp (buiten of binnen 
afhankelijk van het weer)

Met een strippenkaart die je ter plaatse kunt kopen voor  € 1,- kun je o.a. 
de volgende spelletjes doen: Zaklopen, Waterspel, Kegelbaan, Blikgooien, Spekhappen, Plank-

jes lopen, Spiraal, Ponyrijden, Korfbal, Krijten, Skelterbaan, Spijkerbroek hangen, Schminken en er zijn natuurlijk 
diverse traktaties. Voor meer informatie of voor deelname aan de rommelmarkt kun je contact opnemen met  Sidney 
Laracker (tel. 519796) of Eelco Basten (tel. 802721)

Tot dan! Groetjes van het Oranje Comité

Zie ook www.oranjecomiteheijen.nl

Klassenfoto

Wie herkent u op deze foto? Graag doorgeven aan Henk Kerkhoff, tel: 513506
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Vlaggen C.V. “De Wortelpin” verdwenen

Bonte avond

Bonte avond van Janne uit groep 4 
Het was dinsdag feest.  De optreedens waren leuk en mooi . En 
de optreedens van groep 1en 2 en 5 en 6 waren heel erg leuk. 
die van groep 5 en 6 heet tjoeketjoeke. En die van groep 1 en 2 
heet ze kunnen zeggen wat ze willen en even stampen.en de juf en 
meester waren heel heel heel heel heel heel erg grappig en emma 
en ik pakten het zwaard van meester mikeaf .en wij groep 4 deden 
de helikopter en dat was heel erg leuk en toen het afgeloopen was 
had ik met Diede en Lieke en emma en rachel en meester mike  
gedanst. En daarnaar heb ik met romée nick miko en ik Janne tiker-
tje gedaan en het aler aler leukste was verstopertje.
Einde Janne

Kinderen van de Heggerank bedankt voor de vele mooie verha-
len. De redactie heeft unaniem besloten dat Daniek de prijs krijgt 
voor haar gedicht.. Redactie Hèjs Nèjs

De Bonte Avond 
Dinsdag 1 mért was de Bonte Avond van De Hegge-
rank. Alle kinderen waaren verkleed. En iedereen had 
een leuke dans opgevoerd. Later op de avond werd de 
schoolprins(es) uutgeriekt. Iedereen had Jelmer verwacht. 
Maar die d’r onder da doek tevoorschijn kwam. Da was 
nie Jelmer. Maar prinses Sophie! En daarna heeft iedereen 
lekker gehost! Kortom, een kei gezellige en leuke avond!
Merijn Lambregts, 
basisschool De Heggerank groep 7 

Het is ons ter ore gekomen, dat er bij verschillende woningen in Heijen vlaggen van “De Wortelpin” zijn verdwenen. Dit is op 
de dinsdagavond van de carnaval gebeurd.
Wij als carnavalsvereniging betreuren dit zeer. Wij zouden dan ook graag zien dat de vlaggen bij de gedupeerden terug komen.
Wij bieden de daders de mogelijkheid om de vlaggen terug te brengen. Jullie kunnen de vlaggen (laten) bezorgen bij C. Hendriks, 
Sleen 22 in Heijen. Ook is er de mogelijkheid om een briefje op dit adres in de bus te gooien, waarin staat waar wij eventueel 
de vlaggen terug kunnen vinden. Wij zorgen er dan voor dat ze bij de rechtmatige eigenaren terugkomen.
Wij hopen op een goede afloop van deze wellicht als grap bedoelde actie.

C.V. “De Wortelpin”

De Bonte Avond!
Mooie liedjes kwamen veel voor. 
Maar dat had je misschien al door.
Dan pauze met de blazers van de Heggerank.
Die geven wij ook nog dank.
Woensdag 2 maart pas om half 10 naar school.
En liepen de voeten van de zool.
Op dinsdag ook nog even hossen.
Ook even van school verlossen.
Vrijdag mocht je verkleed naar school komen.
Dat was iets om te dromen.
Toen kregen we snoep van de prins.
De raad van elf, die staat daar ginds.
De polonaise was ook hier.
En de volwassenne drinken een flesje bier.
Groetjes Daniek Peeters uit groep 5/6
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Agenda 2011

Zaterdag 2 april
Muziek voor iedereen
16.00-20.00 uur Zaal Schuttershof

Zondag 3 april 14.00 uur
Swingconcert De Maasklanken 
“Wat  ‘n Theater” 
Zaal Schuttershof

Woensdag 6 april
Kienen
13.30 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 9 april 20.00 uur
Zondag 10 april 14.30 uur
Fanfare E.M.M.: Showconcert 100% NL
D’n Toomp

Zaterdag 16 april
Die Original Maastaler: Internationaal 
Kapellencarousel
20.00 uur D’n Toomp

Zondag 17 april
V.V. Heijen 1-De Zwaluw 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp

Zondag 1 mei
V.V. Heijen 1-Siol 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp
Zondag 1 mei
Sint Dionysiusgilde: Koningschieten
14.30 uur Schietterrein de Maasarm

Woensdag 4 mei
Kienen
13.30 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 21 mei
V.V. Heijen: Bedrijventoernooi
14.00 uur Sportpark de Heikamp
Aansluitend muzikale avond met Ruizz

Zaterdag 21 mei
Sint Dionysiusgilde: Konings- en jubile-
umreceptie
20.30 uur Zaal Schuttershof

Zondag 22 mei
V.V. Heijen: Zeskamp in samenwerking 
met Dichterbij en SCA
Sportpark de Heikamp

Zondag 29 mei
Dorpsfeest Heisa

Woensdag 1 juni
Kienen
13.30 uur Zaal Schuttershof

Vrijdag 17 juni
Zaterdag 18 juni
Zondag 19 juni
Sint Dionysiusgilde: Vrije Gildefeesten
Terrein bij kasteel Huis Heijen

Vrijdag 24 juni
L.T.C. de Heikamp: Nachttoernooi
Sportpark de Heikamp

De volgende Hejs Nejs verschijnt op 
28 april 2011. Deze heeft als thema: 
Oorlog en Vrede

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:  (ambulance, brandweer, politie)   112

Politie: Europaplein 5, 6591 AV Gennep   0900 - 8844

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Gennep
 Europaplein 3, 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 Apotheek Gennep
 Brugstraat 25, 6591 BA  Gennep   0485 - 545500

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

Ziekenhuis: Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
 Loerangelsestraat 1, 
 5831 HA Boxmeer   0485 - 567567

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

Milieuklachten: Milieuklachtentelefoon   043   - 3617070

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

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

Thuiszorg: Thuiszorg Pantein   0900 - 8803
 Proteion Thuiszorg   088 - 850 00 00
 Proteion Schoon   088 - 850 00 00  
  

OPROEP AAN VERENIGINGEN: ZET jE AGENDA OP WWW.HEIjEN.INFO!




