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3INTRODUCTIE

Voor u ligt het laatste nummer voor de vakantie. In augustus is er geen 
Hèjs Nèjs. Het Heijense nieuws van augustus nemen we mee in het 
volgende nummer, dat eind september uitkomt. Het heeft even geduurd, 
maar de nieuwe redactiefoto is gemaakt en wel bij Hoeve Carpe Diem 
aan het Nieuw Erf 15. Op de foto van links naar rechts: Ricky en Erica 
Reintjes, Hans Boekholt, Jan Teerling, Henk Kerkhoff, Marjo Boekhorst en 
Harrie Janssen. 
Truus Dinnesen is vanwege gezondheidsredenen gestopt als bezorger van 
Hèjs Nèjs. Hartelijk dank voor het jarenlang rondbrengen van Heisa en 
vanaf mei 2010 van Hèjs Nèjs. Johan Poels heeft haar taak overgenomen.

De redactie wenst iedereen een fijne vakantietijd en zoals altijd weer 
veel lees- en kijkplezier.

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. 

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.

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

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

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738 

Fotografie:
Harrie Janssen

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen

Oplage:
800 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van bij-
dragen in de vorm van tekst, fo-
to’s, etc. tot uiterlijk de 1e van de 
maand.
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Dressuurwedstrijd 
Rijvereniging Ons 
Genoegen Heijen
Al een aantal jaren organiseert 
Rijvereniging Ons Genoegen uit Heijen 
in het eerste weekend van augustus 
een dressuurwedstrijd. 

Het is een wedstrijd voor ruiters in de klasse B 

tot en met de hoogste amateurklasse ZZ licht. 

Dit jaar wordt deze wedstrijd gehouden op 

zondag 5 augustus op het terrein en het wei-

land van John en Lisette Deenen. ‘s Morgens om 

9.00 uur wordt er gestart met de wedstrijden. 

Ze duren tot ongeveer 17.00 uur. 

‘s Middags is er een demonstratie van een dres-

suuroefening met muziek op het een na hoog-

ste niveau in de dressuursport, de zogenaamde 

Kür op muziek. Deze zal uitgevoerd worden 

door Daphne Kamerbeek met haar paard Piaff. 

Daphne is lid van Ons Genoegen.

Een aantal leden van Ons Genoegen zijn en-

thousiaste paardenfokkers. Zij showen ‘s mid-

dags de door hun gefokte veulens van dit jaar.  

De entree is vrij en iedereen is van harte wel-

kom om een kijkje te komen nemen. Voor een 

hapje of drankje kan men op het gezellig inge-

richte terras terecht. 

Met vriendelijke groet,

Rijvereniging Ons Genoegen

COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 

De Canna’s van familie Van Doorn

Hebt u dat ook wel eens? Ik bedoel: er gebeurt iets dat 

je meteen weer vrolijk stemt. Wat is het geval? Het is 

half mei, de bekende ijsheiligen hebben net hun biezen 

gepakt en dan is het tijd voor de planten, die van deze 

mannen niets te vrezen hebben.  Bij de tuincentra is het 

een kleurenpracht die zijn weerga nauwelijks kent. Tui-

nen krijgen weer een kleurtje en de lente manifesteert 

zich. Dat is allemaal mooi, maar het is ook de tijd, dat 

meneer Van Doorn aan de Hoofdstraat zijn jaarlijkse 

voorbereidingen treft voor het planten van zijn canna’s 

op het deel van zijn tuin links van de woning en kort bij 

het voormalige fietspad, nu voetpad. Maar het werd eind 

mei, begin juni. Ze waren er nog niet. Paniek en onrust 

maakten zich van mij meester. Hadden de canna’s de 

winter niet overleefd? Was meneer Van Doorn  niet in 

orde? Dit duurde nog tot zeker half juni. Tot mijn grote 

genoegen zag ik in het voorbijfietsen (aan de overkant 

van de weg) dat meneer Van Doorn op het betreffende 

stuk tuin aan het spitten was. Ik werd er al een beetje 

vrolijk van. De volgende dag voor de zekerheid nog eens 

langs gelopen: en jawel, ze staan er weer. Het mooiste 

seizoen, de zomer kon beginnen! Want zeg nou zelf, de 

zomer moet een startpunt hebben. Om in sporttermen  

te spreken: het startschot moest worden afgevuurd. Voor 

mij zijn dat de canna’s van meneer Van Doorn. Nu nog 

de prachtige korenvelden in volle glorie: goudgeel en 

zwanger van de grondstof voor ons dagelijkse voedsel: 

brood. En natuurlijk wat zon en een aangename tempe-

ratuur. Natuurlijk heeft elk seizoen zijn charmes, maar 

voor mij is de zomer toch wel het mooiste seizoen, met 

de lente op een goede tweede plaats. Gelukkig stoort het 

Heijense ommetje zich niet aan de seizoenen: die kun je 

altijd lopen en als je dat doet,  zie je Heijen in al zijn fa-

cetten, maar dit even terzijde. Laat het zo zijn, dat aan de 

Hoofdstraat nog vele jaren het startschot voor de zomer 

gegeven wordt: dat is goed voor mijn gemoedsrust, maar 

natuurlijk ook voor meneer Van Doorn, die op die manier  

in goeden doen blijft.
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Het eerste elftal van VV Heijen komt in het seizoen 2012-2013 

wederom uit in de 5e klasse G. De tegenstanders in deze klasse zijn: 

Constantia (Wanroij); DSV (Sint Anthonis); Estria (Escharen); VV Gassel; SC St. Hubert; 

Juliana (Mill); Voetbal Vereniging Odiliapeel; Toxandria (Rijkevoort); FC Uden; Vianen 

Vooruit en De Zwaluw (Oeffelt). Op het moment van dit schrijven is de competitie-in-

deling van de overige seniorenteams en de jeugdteams nog niet bekend. De competitie 

start op zaterdag 1 september (jeugd) respectievelijk zondag 2 september (senioren).

Hèjjemojjer@heijen.info

Indeling competitie VV Heijen 1 

Na een geweldig jubileum willen we alle sponsors, bedrijven,ondernemers en 

niet te vergeten alle vrijwilligers die voor en achter de schermen veel werk 

hebben verzet, heel hartelijk danken. Zonder hun inzet was het niet mogelijk 

geweest er zo’n geweldig feest van te maken.

Leden en Bestuur, Iduna

Bedankt!

Op bovenstaande foto, gemaakt op 30 juni 2012, de jubilarissen van Eendracht Maakt Macht. Van links naar rechts zijn dat: 
Marjo Boekhorst, 25 jaar lid, altsax, "moeder" van de saxen, regelt groepsrepetities voor de saxgroep, is ladyspeaker bij concerten 
van EMM en verzorgt de PR van de vereniging. Gerald Jaspers, 25 jaar lid, bugel en trompet, muzikant in hart en nieren; ook lid 
van Muziekkapel  Die Original Maastaler én leider van de hofkapel. Pierre Hendriks, 40 jaar lid, van alle markten 
thuis: tambour-maître, percussie, drummer, paukenist, bestuurslid en niet te vergeten zanger: zingt nummers 
van de Blues Brothers tot Marco Borsato. Marita Kremers, 25 jaar lid, altsax, “speelt zo goed, dat het niet 
opvalt dat collega-saxblazers eens een steekje laten vallen”.  Ook haar man Martien (op de foto 6e van links) 
en 3 kinderen zijn lid van EMM. Gerrie Koenen, 50 jaar lid (zie artikel op pagina’s 30 en 31 in dit Hèjs Nèjs).
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Al 25 jaar heeft Theo van Hoof de tenorstem ingevuld bij De Maasklanken.  Theo is een bezige bij gebleken. Zo is hij al vanaf 

1997 bestuurslid en later notulist en secretaris en tijdelijk ook nog voorzitter (in 2000). Ondanks dat hij zich niet verkiesbaar 

stelde, werd hij in 2001 toch unaniem als voorzitter gekozen. Vijf jaar lang bleef hij zowel voorzitter als secretaris, na die vijf jaar 

bleef hij nog een jaar secretaris.  

Een andere goede eigenschap van Theo is zijn organisatietalent. Mede hierdoor kon het koor op tournee naar Duitsland en 

kwam er een Duitse Schutterij naar Heijen. Een andere minstens zo belangrijke eigenschap van Theo is de gezelligheid die hij 

meebrengt: er is heel wat afgelachen.

Na 25 jaar heeft Theo besloten te stoppen met het koor. Dat is natuurlijk erg jammer en opmerkingen als: “Hej, dat warde gij 

die vaals zong” en  "Ruumt die sjtuul op " zullen niet meer te horen zijn. Voor dit laatste zal Gisela er een taak bij krijgen. 

In zijn dankwoord sprak Piet Franzmann:

‘Je hebt er lang over nagedacht en uiteindelijk dit besluit genomen en wij moeten dat respecteren. De feestvreugde zal er 

vandaag niet minder om zijn, want voor je 25-jarig lidmaatschap krijg je de zilveren draagspeld opgespeld en ontvang je de 

bijbehorende oorkonde.

Theo proficiat en bedankt.’

De Maasklanken zijn naarstig op zoek naar bassen en tenoren. Kom eens op dinsdagavond naar de gezellige repetitie in Zaal Schuttershof om de sfeer 

te proeven. Je bent van harte welkom.

Gemengd koor De Maasklanken
Theo van Hoof, 25 jaar lid

Theo en Annette met hun trotse kleinkinderen
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Het is dinsdag 5 juni als we een afspraak hebben op het terras 

van het Heijs Hepke met tien jongeren die in mei hun eindexa-

men hebben afgelegd. Ze weten dan nog niet of ze geslaagd 

zijn, maar als je dit leest weten ze dit wel. Alle tien geslaagd! Van 

harte gefeliciteerd. Ook de felicitaties aan alle andere Heijense 

jeugd die dit jaar met succes hun einddiploma hebben behaald. 

Hun namen staan op www.heijen.info. We kunnen natuurlijk 

niet alle geslaagden interviewen. Gelukkig waren deze tien be-

reid iets te vertellen over hun leven tot nu toe en hun toe-

komstplannen en dat leverde verrassende informatie op.

We beginnen onze vrolijke gesprekken met Tom Elbers 

(18). Tom is geslaagd voor de Havo op het Elzendaal College 

in Boxmeer. Zijn interesse ligt bij de B-vakken en vandaar dat 

hij heeft gekozen voor een opleiding tot biologieleraar. Deze 

opleiding wordt gegeven bij de HAN in Nijmegen. Tom blijft in 

ieder geval het komende jaar nog thuis wonen en gaat met de 

bus naar de opleiding. Zijn droom is na het einde van de studie 

wat te gaan reizen. Afrika trekt hem. Het lijkt hem prachtig die-

ren in het wild te zien. Als afgestudeerd biologieleraar weet hij 

er dan ook het nodige van natuurlijk. Tom is slagwerker bij het 

fanfareorkest en bij de slagwerkgroep van EMM, zijn grootste 

hobby. Vakantieplannen heeft hij nog niet. Hij bezorgt iedere 

morgen de Telegraaf en moest nog een paar weken asperges 

steken. Verder gaat hij lekker genieten van deze lange vakantie-

periode. Hij luistert het liefst naar Top-40 muziek.

Kimberly Driessen is 17 jaar en geslaagd voor de Havo. 

Evenals Tom op het Elzendaal college. Een super gezellige meid 

die het gesprek op het terras aardig op gang hield. Passerende 

stoere jongens op een nog stoerdere knetterbrommer spot-

ten Kimberly en knalden uitgebreid speciaal voor haar op en 

neer over de Hoofdstraat. Dat vond Kimberly helemaal niet 

erg. Altijd leuk, een beetje aandacht! 

Kimberly is wél heel serieus als ze vertelt dat ze HBO-V (ver-

pleegkundige opleiding) bij de HAN in Nijmegen wil gaan vol-

gen. Het liefst wil ze in de toekomst hoofdverpleegkundige 

worden. Ook is ze aangenomen voor de Top-route. Dit houdt 

in dat ze in hetzelfde aantal opleidingsjaren dieper op de lesstof 

ingaat. Slechts een kleine selectie mag deze Top-route volgen 

en Kimberly is er één van. 

Slechts een kleine selectie mag deze Top-
route volgen en Kimberly is er één van. 

Ze blijft gezellig thuis wonen, heeft het erg naar haar zin in 

8

Portret van tien Heijense jongeren op de 

drempel van de toekomst.

Bovenste rij van links naar rechts: Tom, Daan, Charlotte, Carmen en Rob. Onderste rij: Kimberly, Tijs, Tom, Siri en Daniël
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Heijen. Als hobby’s geeft ze op dat ze graag leest, liefst auto-

biografische boeken, maar ook romantische. Ze houdt van 

computeren en uitgaan met de vriendinnen. Ze heeft een va-

kantiebaan bij Jan Linders als caissière en gaat met haar ouders 

op vakantie in Zeeland ergens in de buurt van Renesse. Daar 

komt ze al zeven jaar en vindt het er heel gezellig. Ze wil in de 

toekomst ook graag wat reizen en droomt van een eigen huis. 

Maar eerst nog genieten!

De volgende in de rij is Tijs Linders (17). Ook een Havo-

geslaagde van het Elzendaal College. Evenals Tom en Kimberly 

gaat hij studeren aan de HAN in Nijmegen. Hij heeft de rich-

ting Accountancy gekozen, omdat dit een heel brede studie 

is waar je vele kanten mee op kunt. Hij heeft nog geen idee 

waar hij terecht zou kunnen komen. In de weekends werkt hij 

als schoonmaker bij Walk Aandrijftechniek. Zijn vakantiebaan 

heeft hij gevonden bij Bol Accountants in Boxmeer waar hij 

registers en dossiers scant en opslaat. Hij gaat deze vakan-

tie naar Boedapest naar het beroemde popfestival Sziget. De 

reservering met de 3FM Partytrein is al gemaakt… Zijn fa-

voriete muziek was vroeger elektronische muziek, maar nu 

vooral rockmuziek. Hij luistert graag naar Metallica en Guns 

N Roses. Hij hoopt dat deze bands ook op het popfestival 

zullen optreden.

 

De reservering met de 3FM Partytrein is 
al gemaakt… 

Tijs speelt gitaar en gaat graag stappen met zijn vrienden. Ook 

Tijs blijft voorlopig thuis wonen. Wellicht dat hij in het tweede 

jaar op kamers gaat. 

Daan Driessen is 16 en geslaagd voor de Havo op het 

Merlet College in Cuijk. We vragen Daan welke opleiding hij 

gaat volgen. En dan komt het: Daan gaat naar de opleiding 

“Embedded System Engineering”. Nou jij weer… Wat is dàt 

dan. Het blijkt een opleiding te zijn in de ICT, iets tussen hard-

ware en software. Als je Daan tegenkomt moet je hem maar 

vragen wat het precies inhoudt. Ook dit is volgens Daan een 

hele brede opleiding waar je heel veel kanten mee op kunt. 

Als hobby geeft hij op gamen. Hij blijft het eerste studiejaar 

nog bij zijn ouders wonen, maar in het tweede jaar verwacht 

hij wel dat hij op kamers gaat. In de vakantie vind je hem bij 

Centerparcs waar hij frietjes bakt. 

Als je Daan tegenkomt moet je hem 
maar vragen wat het precies inhoudt.

Daan houdt erg van elektronische muziek. Over tien jaar 

hoopt hij een leuk huis te hebben, hij denkt niet dat dit in 

Heijen zal staan. Maar je weet het nooit!

Ook het gesprek met Daniël van den Hoek (16) levert 

verrassende informatie op. Daniël is geslaagd voor VMBO-T. 

De T staat voor theorie. Hij heeft dus vooral theoretische 

leervakken gevolgd. Het aardrijkskunde examen moest op-

nieuw in verband met het “Bosatlas incident”. Per abuis had-

den de kandidaten een Bosatlas bij hun examen ter inzage 

gekregen en dat was niet de bedoeling. Dat vond Daniël be-

hoorlijk zuur! Daniël gaat door naar de Havo, want hij heeft 

grootse plannen. Daniël: “mijn droom is naar de KMA in Breda 

te gaan en F16 piloot te worden.” En waarom ook niet. Daniël 

maakt een hele rustige, coole indruk. Die uitstraling moet je 

zeker hebben als je een dergelijke ambitie hebt. Een alternatief 

voor F16 piloot heeft hij nog niet. Dus voorlopig houdt hij hier 

strikt aan vast. Daniël voetbalt graag en doet dat in Boxmeer. 

Hij is bij VV Heijen weggekocht “voor drie biertjes en een 

hamburger” volgens zijn zeggen.

Daniel: “mijn droom is naar de KMA in 
Breda te gaan en F16 piloot te worden.”

In Boxmeer kan hij echter op een wat hoger niveau voetbal-

len en dat is precies zijn bedoeling. Hij gaat op vakantie met 

zijn ouders naar Spanje en daarna nog naar Lloret de Mar met 

vrienden. Zijn favoriete muziek is hardstyle en house.

Tom Schonenberg is 16 en geslaagd voor VMBO-T. Hij 

gaat na de vakantie naar het ROC in Cuijk voor de opleiding 

Toerisme. Tom wil graag gaan reizen en iets van de wereld 

zien. Hij hoopt natuurlijk op een paar mooie buitenlandse sta-

ges tijdens de opleiding. Dat zal er ook wel inzitten schat hij. 

Evenals Daan bakt hij in de vakantie frietjes bij Centerparcs. 

Zijn hobby’s zijn voetbal kijken en gitaarspelen. Volgend jaar is 

9
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het plan om te gaan fitnessen in Gennep. Tom wil in de toe-

komst graag manager van een reisbureau worden en in de 

grote stad gaan wonen. Nijmegen vindt hij heel leuk.

Ook een positief gesprek voeren we met Charlotte Groenen 

(16) die geslaagd is voor het eindexamen VMBO basis. Deze 

opleiding biedt veel praktijkvakken in het bijzonder op het ge-

bied van de zorg. Zij wil graag naar de kappersopleiding bij het 

ROC in Nijmegen en dat is te zien. Charlotte houdt erg van 

uiterlijke verzorging en ziet er dan ook tip top gestyled uit. Ze 

werkt nu al bij kapsalon Hairforce One in Gennep. Dit wordt 

tijdens de opleiding ook haar stageadres. Ze gaat op vakan-

tie met vriendinnen naar Renesse. Dat wordt feesten! Echte 

hobby’s heeft ze niet, hoewel ze in het verleden wel een aantal 

jaren muziek heeft gemaakt bij EMM. Nu gaat ze graag om met 

haar vriendinnen. Favoriet is strandbezoek.

Haar toekomstdroom is een eigen kapsalon te hebben met 

“alles erop en eraan”, dus ook een schoonheidssalon en visa-

gie. Iemand mooi maken vindt ze prachtig om te doen. Char-

lotte is zich ervan bewust dat ze nog een lange weg te gaan 

heeft, maar dat vindt ze helemaal niet erg. Hier gaat ze voor. Ze 

denkt niet dat deze kapsalon in Heijen zal staan, de grote stad 

heeft meer aantrekkingskracht.

Carmen Kremers is ook pas 16 en nu al geslaagd voor 

het Havo examen bij het Elzendaal College.. Carmen is haar 

hele leven lang al dol op paarden en pony’s. Ze verzorgt bij-

voorbeeld dagelijks pony Redbull. Het lag dan ook voor de 

hand dat Carmen een opleiding zou kiezen waarin ze haar 

liefde voor dieren kwijt kan. Na de vakantie gaat ze naar de 

Hogere Agrarische School in Den Bosch voor de opleiding 

“dier- en veehouderij”. Dat ze dagelijks twee maal anderhalf 

uur zal moeten reizen, deert haar niet. Voorlopig blijft ze nog 

lekker thuis wonen. Haar droombaan is om te mogen werken 

rondom de gezondheid van dieren. Het liefst wil ze ook in de 

toekomst in Heijen blijven. 

Op de zaterdag werkt ze ook nog bij Manege Bergemo. Ze 

maakt stallen schoon en gaat met kinderen ponywandelen. 

Bovendien heeft ze een vakantiebaantje gevonden bij Center-

parcs. Daar gaat ze in de bediening van het pannenkoeken-

huis werken. Vakantieplannen heeft ze ook, ze gaat drie weken 

kamperen met haar ouders in Italië en daarna nog een week 

naar Blankenberge met vriendinnen. Een andere grote hobby 

van Carmen is de fanfare, waar ze bariton speelt. Haar favo-

riete muziek is Top 40.

We kwamen tot de conclusie dat Veolia 
wel een extra bus mag laten rijden om al 
die Heijense studenten naar Nijmegen te 

vervoeren.

Siri Lambregts (17) speelt een thuiswedstrijd op het terras 

van het Heijes Hepke. Immers, daar werkt ze in de vakantie 

en in de weekends. Ook haar vriendinnen werken er en Friso 

moet binnenkort de helft van zijn personeel missen als Siri 

en haar vriendinnen vijf dagen naar Parijs gaan. We meenden 

eerst dat Friso dit tripje bekostigde, maar dat bleek jammer 

genoeg niet waar te zijn... Bij het Heijs Hepke voelt ze zich 

helemaal thuis.

We meenden eerst dat Friso dit tripje be-
kostigde, maar dat bleek jammer genoeg 

niet waar te zijn.

Siri is geslaagd voor het Havo diploma en wil na de vakantie 

HBO Rechten gaan studeren, jawel, ook bij de HAN in Nijme-

gen. We kwamen tot de conclusie dat Veolia wel een extra bus 

mag laten rijden om al die Heijense studenten naar Nijmegen 

te vervoeren.

De opleiding Rechten biedt in de toekomst vele mogelijkhe-

den, Siri kan nu nog niet bedenken welke kant het op zal gaan. 

Ze is dol op muziek, alles is mooi, zegt ze, maar ze houdt niet 

van rock en elektronische muziek. Ze gaat deze vakantie, be-

halve naar Parijs ook nog naar Lloret de Mar. Haar vriendinnen 

vormen haar grootste hobby en ze mag graag gaan stappen. 

Of ze in Heijen blijft wonen, vindt ze een moeilijke vraag. Geen 

idee, zegt ze.

Last but not least hebben we een gesprek met Rob Jans, 16 

jaar en geslaagd voor het Havodiploma aan het Merlet College 

in Cuijk. Ook hij gaat een opleiding doen met een moeilijke 

10
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naam: International Business en Management, een Engelsta-

lige opleiding in Arnhem. Het kan ook nog Venlo worden. Zijn 

droom is een baan zo ver mogelijk weg. Liefst in Amerika of 

zo. Rob wil veel van de wereld zien. Hij heeft ook de meeste 

vakantieplannen van het hele stel. Twee weken Frankrijk met 

een vriend en diens ouders, een week Oostenrijk met zijn 

eigen ouders, een week Italië met familie en dan nog twee 

weken Lloret de Mar. Het kan niet op voor Rob. Tussendoor 

werkt hij bij Centerparcs in de centrale keuken. Rob’s grootste 

hobby is voetballen, hij voetbalde afgelopen jaar bij het A1 

team van VV Heijen. In welk team hij volgend jaar voetbalt, 

weet hij nog niet. Rob hoopt op veel buitenlandse stages, hij 

wil echt graag de wereld in. Als de mogelijkheid zich voordoet 

om naar het buitenland te gaan is Rob daar helemaal klaar 

voor. Hij denkt ook niet dat hij in de toekomst in Heijen zal 

gaan wonen, maar wel in een mooie (buitenlandse) stad. Maar 

toch ook wel huisje, boompje, beestje.

Algemeen vragen we nog wat ze van Heijen vinden. Ze zijn 

het samen meteen eens. Heijen is een veilige plek om op 

te groeien, dat iedereen elkaar kent vinden ze leuk. Er is niet 

veel te doen voor de jeugd vinden ze. Maar ja, als er dan wat 

is, zoals de Mainstreet Dance Event gaan ze er niet naar toe! 

Het viel ook precies gelijk met het muziekfestijn Emporium in 

Nijmegen. Ze zijn er helemaal aan gewend hun vertier buiten 

Heijen te vinden. En de vrienden en vriendinnen uit Boxmeer 

en Cuijk komen heus niet naar Heijen. 

Op de vraag wie er Europees Kampioen voetballen wordt ko-

men zeer verschillende antwoorden. Van weet niet tot Spanje. 

Maar de meesten hopen toch op een overwinning voor Ne-

derland, al “zullen ze wel van Duitsland verliezen in de finale”. 

De winnaar is inmiddels bekend….

Over vijf jaar treffen we elkaar weer hier 

op het terras, nu in het kader van de 

rubriek “hoe is het toch met…”

Conclusie

Wij hebben erg genoten van de open sfeer aan de picknick-

tafel bij het Heijs Hepke en de openhartige antwoorden die 

de jeugd ons gegeven heeft. Het komt wel goed met dit stel, 

geen twijfel over mogelijk. En… we spreken af: over vijf jaar 

treffen we elkaar weer hier op het terras, nu in het kader van 

de rubriek “hoe is het toch met…” Ze zeggen nu al alle tien 

hun medewerking hieraan toe. Veel succes jongens en meiden 

van Heijen! Zet ‘m op in de grote wereld…..

Met dank aan Carmen Kremers en Sylvia Linders die ons gehol-

pen hebben met het bij elkaar brengen van deze groep. 

11



13PRIKBORD

Lieve mensen in Heijen,
Hierbij zenden wij jullie enige foto’s die we hebben genomen tijdens de studio-opname van onze zoon Jelmer. Jelmer 
was winnaar van Heijen’s Got Talent, tijdens het Heisafeest afgelopen Pinksterweekend. Hij speelde op zijn trompet 
het nummer “Il Silenzio”. De foto's zijn gemaakt tijdens de studio-opname bij Sam Jansen die zijn studio ter beschik-
king stelde voor de winnaar. Hij had aangeboden het nummer "Il Silenzio" professioneel op te nemen en een CD 
daarvan te maken.
 
De opnamestudio van Sam (Sound Records), bevindt zich aan de Hoofdstraat 31, het ouderlijk huis van Sam. In de 
kelder heeft hij een professioneel ingerichte opnamestudio waarin alle technische equipment aanwezig is om een 
volledige studio-opname te maken.
 
Jelmer had, na het inblazen en de microfoonafstelling, niet veel tijd nodig om het nummer te blazen. Sam, afgestu-
deerd Sound Engineer, luisterde aandachtig via zijn opname PA en gaf aan waar hij dacht dat het niet helemaal zuiver 
klonk, of het tempo wat varieerde. Na Sam´s aanwijzingen werden de aangegeven stukken opnieuw opgenomen en 
de opname was klaar. De manier waarop Sam aanwijzingen gaf voelde heel plezierig en zijn werkwijze verdient, in 
onze ogen, een bredere aandacht. Met zijn eigen ervaring als artiest en songwriter geeft hij een warme aandacht aan 
de muzikant en heeft hij engelengeduld. Sam zal er een eindversie van de opname maken en deze zullen wij graag 
aanbieden om op www.heijen.info te uploaden, zodat de Heijenaren nog eens na kunnen genieten van deze mooie 
talentendag.
 
Wilco & Ryanne Hermsen (0485-518763)

De Hermelijnstraat 
werd verblijd met 
de geboorte van 
Eefje, dochter en 
zusje van Dennis, 
Judith en Stef 
Lukassen.

Onderstaand bericht ontvingen wij van Wilco en Ryanne 
Hermsen over hun zoon Jelmer:

Welkom 
in Heijen!
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Wim, die je de 73 jaar die hij zegt te zijn is niet aanziet, gaat 

gelijk aan de slag om koffie te zetten. En even later zitten we 

gezellig op de tuinstoelen onder de luifel aan de zijkant. Op 

tafel prijkt een sinasfles met vingerhoedskruid erin. Die plukt 

Wim zo in het bos. De vlag hangt uit, Hollandse muziek klinkt 

uit de radio. We zitten heerlijk uit de wind. Achter ons blaten 

de schaapjes in de wei. Voor ons staat het grijze gebouw van 

Abena, maar de ambiance is er niet minder om! Geregeld 

moet Wim opstaan omdat er weer klanten voor het stal-

letje staan. Het is een komen en gaan. Veel klanten komen 

wekelijks terug. Wim brengt zijn kersen met verve aan de 

man, dat hoor je zo!

Hoe zijn jullie in de kersen terecht gekomen?

Wim vertelt ons eerst iets over de familiesituatie. Hij komt 

uit een familie met elf kinderen. Zijn vader zat ook al “in de 

kersen”. Ze moesten al jong aanpakken. Wim is getrouwd 

met Gonny en ze hebben twee zonen en drie kleinkinde-

ren. De oudste kleinzoon Mathijs vindt het prachtig als hij 

een dagje met opa en oma mee mag naar het fruitstalletje. 

“Dan kunnen we eindelijk praten, opa” zegt hij vaak. Thuis 

is het altijd druk, dus dan komt het er niet van. Al hun hele 

leven verkopen ze de kersen van hun ruim vijf hectare grote 

boomgaard. Vrijwel alle kersen die ze plukken worden hier 

Op de hoek van de rondweg en het Industrieterrein de Grens staat verscholen onder de struiken al sinds 

jaar en dag gedurende de zomermaanden het fruitstalletje van Wim (73) en Gonny Loeffen uit Winssen. 

Ze verkopen er kersen uit hun eigen boomgaard, maar ook aardbeien, appels, peren, walnoten, frambozen 

en pruimen. Als we voor een interview naar het stalletje gaan treffen we alleen Wim aan. Gonny is een 

dagje thuis gebleven.

INtERVIEW

De lekkerste kersen haal je bij 

Wim en Gonny’s fruitstalletje.
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in het stalletje verkocht. Gedurende het plukseizoen zijn er 

diverse jonge jongens in de boomgaard aan het werk. Ook 

heeft Wim een “sprouwenjager” in dienst. De naam zegt het 

al: de hele dag, en dan praten we over van ’s morgens vroeg 

als het licht wordt tot ’s avonds laat, verjaagt deze man alle 

vogels uit de bomen. En hij heeft er nog plezier in ook! 

De aardbeien komen van de buurman van Wim en Gonny, 

tevens een goede kameraad van Wim. Deze man heeft "de 

beste aardbeien van de hele Betuwe en het Land van Maas 

en Waal". We geloven hem gelijk, de aardbeien zien er ko-

ninklijk uit. 

Wim heeft in het verleden meerdere stalletjes gehad, bij-

voorbeeld in Groesbeek, maar uiteindelijk heeft hij definitief 

voor één locatie gekozen. Die in Heijen. Je kunt er niet om-

heen, overal op en voor het kruispunt zie je de borden staan 

die naar het stalletje wijzen.

Gedurende de zomermaanden, zo ongeveer van begin juni 

tot eind september, is het fruitstalletje van Wim en Gonny 

geopend van half 11 ’s morgens tot een uur of 7 ’s avonds. 

Maar ervoor en erna moet er nog het nodige gebeuren. Je 

kunt wel stellen dat ze dan wel 16 uur per dag in touw zijn. 

In de wintermaanden doen ze het wat rustiger aan, er wordt 

wat gesnoeid en ze maken een bus- of vliegreisje. Wim is in 

zijn jonge jaren altijd een “berucht” voetballer geweest bij 

Roda Winssen. Hij heeft tot zijn 62e gevoetbald. Hij was de 

“Joris Mathijsen” van zijn elftal. Een rasechte verdediger dus.

Gebeurt er ook wel eens wat leuks bij het stalletje?

Wim lachend: “hier komen iedere week een paar klanten, 

die een heleboel moppen kennen. En die worden dan onder 

elkaar uitgewisseld. Dat is soms lachen, gieren, brullen!” Ove-

rigens geeft Wim ook aan dat je bij dit werk heel veel men-

senkennis opdoet. Mensen hebben zorgen en problemen 

en delen deze spontaan met Wim en Gonny. “Ongelofelijk”, 

zegt Wim, “wat mensen je soms vertellen. Maar we vertellen 

niks door, hoor!” 

Ze hebben hele goede contacten met de mensen die op 

het bedrijventerrein werken en dus dagelijks langskomen. 

Wim is ook niet te beroerd af en toe eens te trakteren. 

Laatst heeft hij een moeilijke vergadering bij een van de be-

drijven weten te veraangenamen door er met  beschuit met 

aardbeien langs te gaan. Een geste die enorm gewaardeerd 

werd, natuurlijk!

En ook met de buren, Joep en Anneke Koenen en hun 

kinderen, zijn de betrekkingen heel hartelijk. Als Joep en  

Anneke thuiskomen van vakantie vinden ze altijd wat lekker 

vers fruit in hun keuken. Ja, lacht Wim, “ze staan voor ons 

altijd klaar, wij kunnen ze echt niet missen!”

Kortom, Wim en Gonny staan nu al meer dan dertig jaar op 

hun vertrouwde stekje en als de gezondheid het niet laat 

afweten, blijven ze dit voorlopig ook wel doen. Helemaal 

vergroeid met elkaar en met de heerlijke kersen. Want zeg 

nou zelf, wat is er nou lekkerder dan ronde, smakelijke spek-

kersen, recht van de boom naar je maag, niets toch?

Wim en Gonny uit Winssen: Ze horen er helemaal bij, in 

Heijen. 

INtERVIEW

“Wim is in zijn jonge jaren altijd een 
“berucht” voetballer geweest bij Roda 

Winssen ”

“ Ze staan voor ons altijd klaar, wij 
kunnen ze echt niet missen!”
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  klaar voor de 
zomer?

Wat doet hij eigenlijk? Soms staat hij stil; soms beweegt hij naar alle kanten. De wind 

speelt voor hem een grote rol. Dan voelt hij zich niet stijf. Van zijn kant geeft hij aan 

waar de wind vandaan komt. Hij wijst naar alle kanten van het dorp.

Verder doet hij ons naar boven kijken, naar de hemel, naar God. Zou hij aangeven 

dat er meer dan alleen maar deze aarde, meer dan alleen maar het eigen dorp, 

meer dan slechts ons eigen leven is?

Zou hij in het dorp aangeven waar hier de wind vandaan komt? Waardoor mensen 

hun leven laten bepalen? Van radio en televisie? Van de mening en van het gedrag 

van Jan met de pet uit de straat? Van de krant en allerlei reclameblaadjes in de 

brievenbus? Van wat vrienden en buren allemaal doen en zeggen?

Zou de haan wijzen naar opscheppers, naar pestkoppen, naar meelopers, naar 

brave mensen, naar roddeltantes, naar jaloerse mensen, naar zieken en invaliden in 

ons midden, naar rijke en arme mensen, naar mensen die verslaafd zijn aan gokken, 

naar dieven en oplichters, naar kleine, zwakke en weerloze mensen en naar hen die 

anderen kwetsen omdat zij hebzuchtig zijn???

Ja, in het dorp kun je merken en proeven welke wind hier waait en waar hij van-

daan komt.

Kijk eens goed mensen! De haan staat op een kruis. Dit kruis van Jezus verheft hem 

boven alles uit. Dit kruis laat hem draaien naar alle richtingen. In alle richtingen zal de 

wind van dienstbare liefde waaien. De liefde van God wil naar alle kanten gaan, naar 

allen.

Al heel vroeg in de morgen beginnen de hanen te kraaien en te roepen: “Hé, word 

wakker! Een nieuwe dag breekt aan! Benut je kansen en mogelijkheden om veel 

liefde te ontvangen en te geven!”

Wat een wonderlijk dier! Hij roept de kippen samen. Als de haan voedsel heeft 

gevonden dan tokkelt hij zolang totdat de kippen erbij zijn. Zou hij mensen naar de 

kerk roepen? En weet je wat nog veel geweldiger is? Hij geeft eerst de kippen te 

eten en daarna eet hij zelf. Zou hij ons wijzen op voedsel dat in de kerkdiensten te 

vinden is?

Kortom, hij wordt bezield door dienende liefde. Is dát niet de geest van Jezus?

Wie wil er haan worden?

Pastoor H. Reijnen

De torenhaan

H. Dionysius Heijen, Jaargang 31 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en Niers-

bode, en via www. heijen.info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info

HEISA



19HEISA

Vanwege de vakantie vindt u hieronder de vieringen van de maanden augustus en september. 

Vieringen in de maand augustus 2012
Zaterdag 04 augustus geen dienst

Zondag 05 augustus 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 11 augustus 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang

Zondag 12 augustus 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 18 augustus geen dienst

Zondag 19 augustus 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 25 augustus 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang 

Zondag 26 augustus 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Vieringen in de maand september 2012
Zaterdag 01 september geen dienst

Zondag 02 september 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 08 september 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang

Zondag 09 september 09.30 uur Zonnebloemziekendag; Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 15 september geen dienst

Zondag 16 september 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 22 september 19.00 uur Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is tevens kindernevendienst 

Zondag 23 september 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 29 september geen dienst

Zondag 30 september 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor 

In memoriam: Leny van der Venn-Wilmsen
Op zaterdagmorgen 16 juni hebben haar man Jos, de kinderen en kleinkinderen, de verdere familie, vrienden, kennissen, 

buren en heel veel meelevende kerkgangers afscheid genomen van Leny van der Venn. De muzikale herinneringen aan 

haar leven werden sfeervol ten gehore gebracht door “Die Original Maastaler”. Haar heengaan kwam niet als een don-

derslag bij heldere hemel. Nee, de hemel was in haar leven vaak heel bewolkt, met soms een heldere zonnestraal om 

daar weer moed uit te putten om verder te gaan. Dat verdergaan werd mede mogelijk gemaakt door een lieve donor, 

aan wie tijdens de afscheidsviering uitdrukkelijk aandacht werd gegeven. Een van de kleinkinderen memoreerde oma o.a. 

met de gedachte dat zij daarboven een sterretje is en dat – als hij naar oma zwaait – oma hem ziet. 

“Treur niet om mij, het leven is al zwaar genoeg; merrege gut ut misschien wel un bietje bèter” zo luidt de tekst op 

het gedachtenisprentje. Een dergelijke uitspraak duidt, ondanks lijden, hoop en soms wanhoop, op het karakter van 

Leny. Volhouden en hopen op betere tijden. Maar zo is het gelukkig – mede dankzij de donor - niet altijd geweest! Het 

afscheidswoord van de familie had als thema: “het leven, als een voetbalwedstrijd” met alle daarbij voorkomende mooie 

en pijnlijke momenten. Een wedstrijd, soms gewonnen maar nooit verloren! In haar leven heeft zij zich onderscheiden 

door haar levensmoed en sterke wil om op deze aarde bij haar man en gezin te blijven. Helaas heeft zij die strijd uitein-

delijk verloren. Moge zij nu rusten in het eeuwige licht en de eeuwige vrede van haar Schepper die de mensen heeft 

opgedragen goed voor elkaar te zijn. Die opdracht heeft Leny glansrijk vervuld.



Zomer in Holland is wisselend bewolkt en enkele buien
met soms een donderslag er tussendoor
is het een zuidwesterstorm die ik hoor
terwijl ik op zolder zoek naar zomertruien

Wanneer de zon verschijnt dan is het klam en zwoel
en snelt het kwik naar vijfendertig graden
amechtig lig ik in mijn tuin languit te zonnebaden
maar na twee dagen is het weer veel te koel

Zomer in Holland is depressieactiviteiten
en west circulaties op de oceaan
Geen Prozac helpt, ik moet hier snel vandaan
naar waar ik ongestoord mijn zomerdagen kan gaan slijten

Dus naar het zuiden en allemaal tegelijk
en steeds weer stilstaan in een lange file
mijn hang naar zon is bijna al ter ziele
als ik eindelijk Zuid Frankrijk toch bereik

In de Provence lig ik stil, heel stil op mijn matras
de temperatuur bereikt hier makkelijk veertig graden
mijn hersenen worden hier spontaan gebraden
ik denk er aan hoe koel het wel in Holland was

Het landschap, de natuur, ja alles is hier prachtig
maar mag het niet een beetje minder zomer zijn
het felle licht doet aan mijn ogen pijn
en eigenlijk is al die zon mij veel te machtig

Geen wolk te zien in al die blauwe luchten
ik voel me als van Gogh, haast gek van al die zonnen
na slechts drie dagen geef ik me gewonnen
ik moet met spoed terug naar Holland vluchten

Ik loop op het Noordzeestrand, de golven gaan tekeer
ik adem diep de west zuidwestenwind
en roep hardop terwijl de regen me verblindt
"leve het Nederlandse zomerweer!".

Michiel van der Kwartel

Juli
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Dit stukje is in het bijzonder geschreven voor de 
kinderen van “basisschool de Heggerank in Heijen.

Ik ben bijzonder zoals ik ben
Ik ben ik en jij bent jij
Ik ben oké zoals ik ben
Jij bent oké zoals je bent
Wij zijn allemaal oké zoals wij zijn
  
Respect voor mezelf
Is respect voor de ander
Respect voor de ander
Is respect voor mezelf
 
Iedereen is anders en anders is leuk
Iedereen heeft pluspunten
Iedereen heeft ook leerpuntjes
Iedereen is bijzonder op zijn eigen manier

Iedereen is UNIEK
Iedereen heeft een eigen leven en verhaal
….een uniek levensverhaal…
IK BEN IK MET EEN EIGEN VERHAAL…
…een uniek eigen levensverhaal…
JA, OOK  IK BEN UNIEK!!!

Door: Nicole Plantius

IK BEN UNIEK…JIJ BENT UNIEK
IK BEN IK EN JIJ BENT JIJ

Zoals u weet vindt u op de Heisa pagina in ons Hèjs Nèjs een “in memoriam” als een van onze dierbaren is overle-
den en vanuit de kerk is begraven of gecremeerd. Dat moet ook vooral zo blijven. Maar niet iedereen kiest voor een 
kerkelijke uitvaart. Mocht u de behoefte voelen een in memoriam te schrijven voor een overledene die niet vanuit 
de kerk begraven of gecremeerd is, dan willen wij daar graag ruimte voor vrijmaken. U kunt uw tekst mailen naar 
dorpsblad@heijen.info. Uw bijdrage zal dan in een speciale rubriek geplaatst worden.

De Redactie

Een in memoriam schrijven
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1 juli j.l. is het Hè.js Ru.ndje officieel geopend.
De opkomst tijdens deze opening was geweldig te 
noemen. Wij hebben er van genoten. Het doet ons 
goed dat het zo leeft binnen Heijen en we hopen nog 
veel reacties binnen te krijgen.
Ons rest nu nog om iedereen, die op een of andere 
manier meegewerkt heeft aan de totstandkoming van 
dit Dorpsommetje, van harte te bedanken. Met name 
willen we noemen: De vereniging Hejje Mojjer, die 
ons de gelegenheid heeft geboden dit ommetje te 
ontwikkelen, de Gemeente Gennep voor hun mee-
denken en meewerken. Voor sponsoring van de be-
nodigde gelden: De Stichting IKL, Provincie Limburg,  
Gebiedscommissie Platteland in Uitvoering, Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Water-
schap Peel en Maasvallei. Landschapwerkgroep IVN 
Maas en Niers voor o.a. opschonen van de Drie Vij-
vers en de Houtwal langs de Blackzijweg. Ambachte-
lijk Hout van Dichterbij voor het maken en leveren 
van banken en frame voor het informatiebord.  Frans 

van Kuppeveld voor de hulp bij het ontwerpen van 
het informatiebord. Drukkerij Dichterbij voor het 
drukwerk, Jan Helmond, Jan Gerrits en John Toonen 
die samen met ons de bewegwijzering gerealiseerd 
hebben, waarbij we op het terrein van het Kasteel 
geholpen zijn door Ysbrandt Roovers. Groothandel 
Snellen voor de sponsoring van de chips bij de ope-
ning en Jan de Valk voor de catering bij de Drie Vij-
vers. 

Onze taak zit er nog niet op, want het ommetje moet 
wel bijgehouden worden, maar ook hierbij zijn we 
verzekerd van hulp van enkele vrijwillers.
Beste mensen bedankt en loop het rondje af en toe 
en kom tot rust bij een van de mooie plekjes die ons 
Heijen zo moj maken.

Groeten
Paul en Martha Toonen

Bedankt

De kinderen van Heijen mogen een ballon oplaten ter gelegenheid van deze unieke gebeurtenis. Er zijn leuke prijzen 
beschikbaar voor de kinderen wiens ballon het verste weg waait.
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Liefde glanst als de kleuren van een prachtige regenboog
Liefde reikt eindeloos ver en hemels hoog
Liefde is als een bloemenzee vol parels en gloed
Het neemt je overal mee van eb naar vloed
Liefde brengt je naar de parels van rood,blauw, geel en groen
Rood gloeit van kracht en geeft datgene wat verzacht
Blauw geeft pure gevoelens  van ik hou van jou
Geel met haar warmte en licht zoals de zon omringd is 
door haar zonnestralen
Liefde is ook fonkelende geluksterren als glinsteringen uit 
de hemel zien dalen
Groen is de liefde die je in miljoenen grassprieten in een 
prachtige tuin mag ontdekken
Liefde kun je net als gras zaaien en met licht,warmte en 
water tot leven wekken 
Liefde kan alle kanten uit groeien en bloeien…
Liefde Kan sterk en buigzaam zijn
Liefde kan worden gezaaid maar ook gemaaid
Dan doet liefde intense pijn
Liefde is diep voelbaar, een groot gebaar 

Liefde is bijzonder en een wonder
Liefde is als water zo helder en warm als vuur
Puur en zacht Licht en bijzonder
Liefde kan kil zijn en guur 
Liefde kan als een wolk zijn
Roze of donker
Liefde kent ook zijn diepe pijn
Verschil van dag en nacht…
De eenzaamheid die wacht..
Liefde kan verblindend zijn
Als een kaars waarvan de vlam schittert
Of de vlam die dooft…
Liefde is mysterieus en leerzaam
Een brainstormer voor ons hoofd
Om dichtbij ons hart te komen
En liefdevol te blijven dromen
Liefde is euforie en filosofie
liefde is er altijd en overal, als een gevoelige snaar
Liefde verbind mensen met elkaar

Door Nicole Plantius

Liefde

SPELEN MEt tAAL

iK leG De laT leKKer HooG
Dan looP iK er GeWoon 
onDerDoor.

WerKen ZonDer HarT 
en Ziel Doen alleen 
ComPUTerS

WaT alS alle vriJWillerS 
Gaan STaKen?

Paul Rongen heeft ons verrast met een 

serie kerkelijke doordenkertjes. Een se-

lectie hieruit:

Is de kerkuil een vrome nachtvogel?

Kan een koster tevens klokkenluider zijn?

Zijn er goede orgelspelers onder de regis-

teraccountants?

Ook een ongelovige heeft zijn heilige huis-

jes!

Verbroedert de zang het dameskoor?

Een drankorgel hoort niet in de kerk thuis!

23
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Die Original Maastaler, een 

handvol mojje liedjes, maar ook “Musik und 

Gute Laune”…

VERENIGINGSINtERVIEW 

In het jaar 1972 ontstond uit de toenmalige hofkapel een nieu-

we vereniging. Een groep fanfaremuzikanten onder leiding van 

Gerrit Stoffele vond de muziek van Ernst Mosch zo mooi dat 

ze op het idee kwamen een aparte blaaskapel op te richten die 

speciaal de Egerländer, Tsjechische en Böhmische muziek ten 

gehore zou brengen. En dat doen ze, nu al veertig jaar. Hoogste 

tijd eens achter de schermen van deze ambitieuze muziekkapel 

te kijken.

We spreken met het gehele bestuur van de kapel. Voorzitter 

Gerbrand Martens (46), vicevoorzitter Herman Grevers,  se-

cretaris Harry Seegers, penningmeester Elly Collaris en de le-

den, Jan Coenen en Frans Stoffele. 

Eerst een stukje geschiedenis.

Zoals gezegd werd de kapel opgericht uit de hofkapel van de 

carnavalsvereniging in samenwerking met fanfare EMM. Zij heeft 

• Al veertig jaar klinkt er blaasmuziek in Heijen
• De kapel heeft een grote schare fans in binnen- en buitenland
• Gemeenschapshuis D’n Toomp een uitkomst voor de muzikanten
• Kermisfrühschoppen op zondag 2 september met huldiging jubilarissen
• Zondag 21 oktober groots jubileumconcert, met medewerking van de Heijense Revuegroep
• Derde CD is op komst

Bovenste rij: Herman, Frans en Harry. Onderste rij: Elly, 
Gerbrand en Jan
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zich ontwikkeld tot een zeer gerenommeerde muziekkapel. De 

naam Die Original Maastaler werd gekozen uit meer dan 75 

inzendingen die binnenkwamen na het uitschrijven van een 

prijsvraag. Maastaler, de naam zegt het al, het Maasdal waar hun 

oorsprong ligt. De bekendmaking van de naam tijdens de Beier-

se Avond beschouwt Die Original Maastaler als het echte begin 

van hun vereniging. De contacten met EMM zijn overigens altijd 

uitstekend gebleven.

De oprichter is trompettist Gerrit Stoffele (72). Hij heeft 25 jaar 

het dirigeerstokje over de kapel gehanteerd en was vele jaren 

voorzitter. In 1996 gaf Gerrit te kennen dat hij het dirigeren aan 

iemand anders wilde overlaten en na een korte periode met 

dirigent Wim Tilmans, die helaas ziek werd, werd Peter Roesgen 

uit Wijchen bereid gevonden de club te dirigeren. En dat doet 

hij nu dus al ruim vijftien jaar op fenomenale wijze. Een geoliede 

machine, zo roemt het bestuur Peter. Hij wordt door de leden 

op handen gedragen. Ook de voorzittershamer verwisselde 

van eigenaar. Deze werd in 1988 door de toen pas 23-jarige 

Gerbrand Martens overgenomen.

Het clubhuis 

Het eerste clubhuis / honk was café/zaal De Klomp. Hier 

zwaaide “Moeke Verhofstadt” de scepter. Bij De Klomp “kon 

alles”. Miste je thuis de zondagse soep: geen nood. Die at je 

gewoon bij De Klomp. Het kwam zelfs zo ver dat Moeke hun 

beschermvrouwe werd. Tot haar 99e verjaardag brachten Die 

Original Maastaler haar ieder jaar een serenade. Na een korte 

periode van repeteren in de MAVO in Gennep werd tot hun 

grote vreugde Gemeenschapshuis D’n Toomp geopend. Een 

uitkomst voor de vereniging die nergens in Heijen een goed 

podium kon vinden, behalve bij de Volksdansfeesten. Maar ja, die 

kwamen helaas ten einde. D’n Toomp bleek het antwoord te 

zijn op al hun wensen. Minimaal drie maal per jaar geeft de ka-

pel er een concert. Te beginnen met het Nieuwjaarsconcert op 

de eerste zondag in januari, gevolgd door de Kapellencaroussel 

in april en het frühschoppen concert tijdens de kermis. De con-

certen worden altijd druk bezocht. De muziekkapel heeft een 

enorme fanclub. Iedere fan wordt voor elk concert per post of 

e-mail uitgenodigd. Ook in Duitsland heeft de kapel een grote 

aanhang. Je moet niet gek opkijken als er met de concerten 

meer Duitse dan Nederlandse auto’s voor D’n Toomp gepar-

keerd staan. Je kunt wel stellen dat D’n Toomp al jarenlang een 

veilige, vertrouwde locatie voor de kapel is. Gerbrand: “Als D’n 

Toomp er niet gekomen was dan was er een groot probleem 

ontstaan. De opening hiervan gaf een nieuwe impuls. Dit en de 

komst van dirigent Peter gaven hoop. Nu kunnen we onze fans 

ontvangen in een prettige omgeving.”

Hoogtepunten 

Het eerste dat de bestuursleden noemen is de reis naar  

Foto uit 1973 bij het Kasteel

Staatsiefoto voor de deur van Clubhuis De Klomp

Wordt vervolgd op blz. 26

“Je moet niet gek opkijken als er 
tijdens de concerten meer Duitse dan 
Nederlandse auto’s voor D’n Toomp 

geparkeerd staan“ 
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Tsjechië, op uitnodiging van het orkest Mistrinanka. Mistrinanka 

had al vele malen opgetreden tijdens de Volksdansfeesten en 

er waren over en weer hartelijke vriendschappen ontstaan. In 

1988 waagde de kapel het erop. Ze lieten zich niet tegenhou-

den door een communistisch regime of een ijzeren gordijn. Ze 

gingen op avontuur! Ze werden zeer vriendelijk ontvangen door 

de burgemeester, kregen een rondleiding door het gemeente-

huis, de muziekschool en diverse wijnkelders in de omliggende 

dorpen. Ook werd er een spetterend optreden verzorgd sa-

men met Mistrinanka in een bomvolle zaal. Kortom, in drie da-

gen tijd werd er veel moois van Tsjechië gezien. De verjaardag 

van Gerbrand en Harry, die allebei op dezelfde dag jarig zijn, 

werd er op grootse wijze samen met de Tsjechen gevierd. Over 

en weer werden geschenken uitgedeeld. In de winkels heerste 

grote schaarste. Zelfs op winkelwagentjes moest worden ge-

wacht! Een aparte belevenis waar nog lang over nagepraat 

werd. Ook heeft de kapel legendarische reisjes gemaakt naar 

Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Italië. In Oostenrijk heeft het 

concert dat ze mochten geven op een ponton op de Weissen-

see grote indruk op hen gemaakt. Met veel plezier denken ze 

ook terug aan de circusconcerten in D’n Toomp en het winnen 

van de publieksprijs tijdens het kapellenfestival in Aarle-Rixtel.

De muziek 

In de muziekklapper zitten permanent wel vijfenzeventig num-

mers, waarvan er vijfentwintig tot de top van het repertoire 

behoren. De muziek lijkt niet hip, maar toch: ieder jaar komen er 

weer nieuwe nummers uit. Er zijn nog diverse componisten ac-

tief die steeds opnieuw mooie Egerländer muziek componeren. 

Ook schlagers, inhakers en stemmingsmuziek worden regelma-

tig “ververst”. Muziekstukken met solistische optredens vallen 

opvallend vaak in de smaak van het publiek. De kenners weten 

trompet- of flügelhornsolo’s zeer te waarderen. Een groot deel 

van het repertoire bestaat uit zangnummers, die door Harry 

Seegers, Theo Woschek en Mientje Schim ten gehore worden 

gebracht.

Behalve muzikanten beschikt de kapel ook over een fijn team 

helpers, dat bij een optreden niet direct zichtbaar in beeld is, 

maar toch het broodnodige werk verzet. Denk aan licht- en 

geluidsmensen, de decorschilder, de fotograaf, de webmaster, 

de niet-spelende bestuursleden. Allen dragen hun steentje bij 

om de uitvoeringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er 

zijn diverse commissies actief. Ook heeft men grote waardering 

voor het werk van Piet Manders. Hij doet veel PR voor de kapel. 

De vereniging telt nu ongeveer zevenentwintig leden, waarvan 

er zeventien daadwerkelijk een instrument bespelen. Vier muzi-

kanten komen van over de Duitse grens. Maar die zijn intussen 

volkomen ingeburgerd.

Inmiddels zijn er al zeven leden de zeventig gepasseerd, 

maar dat doet niets af aan hun enthousiasme. Het jongste 

lid, Manuela, is 29 jaar.

Het jubileumprogramma 

Het feestjaar 2012 is in januari al ingezet tijdens het Nieuw-

jaarsconcert en ook de Kapellencaroussel in april had een apart 

feesttintje. De grote klappers moeten echter nog komen. Op 

zondag 2 september tijdens de Heijense kermis zal er, behalve 

frühschoppen, tevens een receptie worden gehouden en zullen 

de jubilarissen worden gehuldigd. Vijf leden zijn er al vanaf het 

begin bij: de broers Gerrit en Frans Stoffele, Willie Wilmsen, Jac 

Janssen en Jan van Erp.

Op zondag 21 oktober staat een groot jubileumconcert ge-

pland, dat zal worden opgeluisterd door de Heijense Revue-

groep. Zij zijn, samen met de jubileumcommissie, begonnen met 

het verzamelen en schrijven van materiaal over de Maastaler 

zodat het een spectaculaire voorstelling wordt. Toegangskaartjes 

VERENIGINGSINtERVIEW 
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voor dit bijzondere concert zullen in de voorverkoop worden 

verkocht. Daarover later meer in het Hèjs Nèjs van september. 

Lief en leed 

Als in iedere vereniging het geval is wordt lief en leed samen ge-

deeld. Het mooiste zijn natuurlijk de bruiloften en feesten waar 

ze hebben mogen spelen Maar er zijn hen ook al vijf leden ont-

vallen. Wanneer de familie dit wenst wordt er tijdens de uitvaart 

muziek gemaakt. Troostrijke muziek, dat is de bedoeling. Met 

respect spreken zij over deze leden: “Moeke” Verhofstadt, Theo 

Boumans, Silvia Voss, Wim Verhofstadt en onlangs nog Leny van 

der Venn. Leny had zelfs van tevoren al met de Maastaler door-

gesproken welke nummers er tijdens haar uitvaart gespeeld 

moesten worden. Heel knap.

Toekomst

De leden mogen dan wel wat verouderen, maar de spirit is 

er nog steeds. Voor volgend jaar staan er al diverse optredens 

gepland in binnen- en buitenland. Ook de voorbereiding voor 

een reisje richting Oostenrijk is al in gang gezet. Het gaat hen 

allemaal bijzonder goed af. Ook financieel is Die Original Maas-

taler een gezonde vereniging. De penningmeester (Elly) is streng 

volgens de rest van het bestuur, maar dat moet ook wel. Ze ont-

vangen geen subsidies en hebben geen sponsoren. De inkom-

sten moeten komen uit optredens, giften en van de organisatie 

van uitvoeringen in D’n Toomp. Op dit moment wordt er ook 

hard gewerkt aan de opname van de derde CD. 

De kapel heeft een zeer goed verzorgde website. Daarop is 

ook muziek te horen en lees je alle informatie over Die Original 

Maastaler en het aanstaande jubileum. 

Zie www.dieoriginalmaastaler.nl

De redactie van het Hèjs Nèjs feliciteert Die Original Maastal 

van harte met dit “robijnen” jubileum en wenst hen voor de 

toekomst nog heel veel succes toe. 

Pontonconcert op de Weissensee in Oostenrijk (2010). Allemaal een oranje petje op tegen de zomerzon.

“Troostrijke muziek, 
dat is de bedoeling“ 

VERENIGINGSINtERVIEW
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Om de vakantie in te luiden had een aantal buurtgenoten al een tijd geleden een BBQ gepland op zondag 1 juli. Een 
riskante datum, wellicht in verband met het weer, maar zeker  voor de finalewedstrijd van het Europees kampioen-
schap voetbal. Want stel je voor dat Nederland hierin zou belanden, dan wilde men wel thuis geconcentreerd kunnen 
kijken.
Over dit laatste punt hoefden de betrokkenen zich al snel geen zorgen meer te maken. Echter, …. Spanje kwam wel 
in de finale. 
Met een rasechte Spaanse buurvrouw en kinderen was iedereen om 20.45 uur aan het beeld gekluisterd. Na korte 
tijd kon men voor de 1e keer met de Spaanse vlag en veel gejuich de straat op.
Dit werd nog 3x herhaald, waarna voor de kinderen,na afloop van de wedstrijd, als hoogtepunt de Spaanse bus werd 
gestart voor een toeterende rondtour door Heijen.

Ingezonden door Jacqueline van de Kamp.

Spaans (voetbal)feestje op de Sleen
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Vroeger ging de jeugd of bij het voetballen of bij de fanfare, 

volgens Gerrie. Voetballen heeft Gerrie nooit getrokken, dus 

het werd de fanfare. Samen met vriend Jacques v.d. Boom 

meldde hij zich in 1962 aan als lid. Gerrie zat destijds nog op 

de LTS metaal opleiding. 

Gerrie komt uit een groot gezin, hij heeft zeven zussen en 

twee broers. Hij groeide op op  “de Heikamp” ook wel in de 

volksmond ’t Heikempke geheten. In Gerrie’s ouderlijk huis is 

nu de kantine van de tennisclub en de voetbalclub gehuisvest. 

Er waren al diverse familieleden lid van de fanfare. Broer Wim, 

zwagers Frans en Gert Stoffele. Hij kreeg zijn eerste lessen 

van Dries Deters, die behalve muziekleraar ook conciërge 

was op de LTS. Gerrie begon met het bespelen van een pis-

ton,  dat is een klein formaat trompet. Haalde muziekdiploma 

Gerrie Koenen, 50 jaar muzikant 

bij EMM: de derde helft is niet 

onbelangrijk…

Op 30 juni jl. werd Gerrie Koenen (64) gehuldigd in verband met zijn vijftigjarig lidmaatschap bij 

Fanfare EMM. Reden genoeg om eens langs te gaan bij deze muzikant in hart en nieren. Vraag: 

hoe is Gerrie op het idee gekomen om bij de fanfare te gaan. 

INtERVIEW
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A op piston, maar het B diploma op de sopraansax.  Voor 

aanvang van de repetitie kreeg Gerrie als jeugdig lid nog extra 

les van dirigent Wim Linssen, in een klein zijkamertje bij De 

Klomp. Toen Louis v.d. Waarsenburg dirigent werd ging Gerrie 

op Louis’ verzoek over op de bariton.  

De beginjaren van Gerrie’s muzikale carrière.

In het begin werden vooral de dorpsfestivals bezocht. Meestal 

vonden deze plaats tijdens de zomermaanden in een kiosk of 

in een tent, bijvoorbeeld in Siebengewald, Bergen, Afferden, 

Well, Wellerlooi. De eerste vrouw die destijds bij de fanfare 

mocht was Gerrie’s echtgenote Els. Dat was bittere nood-

zaak, want ze hadden dringend iemand nodig voor de grote 

trom. Meisjes mochten in die jaren alleen lid worden van de 

drumband. Dus zorgde Els voor een grote doorbraak. De fan-

farerepetitie was echt een uitje, daarna de derde helft aan 

de tap, ook niet onbelangrijk. Behalve bij de fanfare was Ger-

rie ook bij de Hofkapel, die later de Original Maastaler ging 

heten. Daar speelde Gerrie meestal op de flügelhorn en de 

trompet. Een veelzijdig muzikant dus. Toen hij verkering kreeg 

met Els werd de combinatie van het aantal optredens van de 

DOM en het fanfarelidmaatschap toch een beetje te veel en  

is hij bij Die Original Maastaler gestopt. Leuke herinneringen 

heeft Gerrie ook aan het afscheid van dirigent Wim Linssen. 

Dat gebeurde op ludieke wijze tijdens het showconcert in de 

tent tijdens de volksdansfeesten. Pas benoemd dirigent Louis 

v.d. Waarsenburg nam er officieel het stokje over. Toen ging 

er frisse wind waaien door de fanfare, een openbaring! Louis 

bracht een lichter genre muziek mee en dat gaf een heleboel 

voldoening, voornamelijk voor de jeugd.  

Hoogtepunten

Gerrie noemt meteen de concerten in de tent bij de Volks-

dansfeesten en later de showconcerten met zang en dans en 

combo’s.  Het absolute hoogtepunt was wat hem betreft het 

spectaculaire  pontonconcert in 2008.  

Waar Gerrie ook nog hele goede herinneringen aan heeft zijn 

de diverse reisjes die EMM gemaakt heeft, onder andere naar 

Körperich en  Lüxem. Ook het jubileumreisje naar Trier in 2008 

was legendarisch. Optreden is leuk, zegt Gerrie, maar het gaat 

ook om de gezelligheid. Als het niet gezellig was, vond Gerrie 

muziek maken ook niks. Het een kan niet zonder het ander.

Gerrie’s levensloop

Gerrie is nu 30 jaar getrouwd met Els Reintjes en woont aan 

de  Esdoornstraat. Gerrie en Els waren een echt fanfare-echt-

paar.  Els is ook 22 jaar lid geweest van EMM. Zesenveertig jaar 

heeft Gerrie bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Stork in Boxmeer. 

De naam van het bedrijf veranderde wel een paar keer ge-

durende Gerrie’s dienstjaren, maar de locatie bleef hetzelfde. 

Hij was er assemblagemedewerker (machinemonteur). Sinds 

2008 is Gerrie vervroegd uitgetreden. Gerrie is een fanatiek 

skiër, jaarlijks gaat hij met Els en een aantal familieleden naar 

Hotel Kohlerhof in Fügen in het Zillertal. Een jaar niet skiën is 

er voor Gerrie niet bij! Ook in de zomermaanden vinden ze 

het heerlijk om in Oostenrijk te vertoeven.

 Vorig jaar werd Gerrie geconfronteerd met een akelige ziek-

te, waarvan hij nog steeds herstellende is, maar na de vakantie 

heeft Gerrie beloofd, probeert hij de muzikale draad weer op 

te pakken. Niet dat we Gerrie lang niet bij de fanfare hebben 

gezien, hij komt toch trouw iedere week even naar de repe-

titie om te luisteren en een pilsje te drinken. Stoppen kun je 

nog altijd, aldus Gerrie.
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Overal langs de wegen rondom Heijen, maar 

vooral in de bermen langs de N271 staat het 

Jakobs kruiskruid te bloeien. Met zijn helder-

gele bloemen trekt deze plant veel insecten.

Het is een wilde, in de regel tweejarige plant, 

met gele bloempjes uit het geslacht Jacobaea 

(Jacobskruid).

Verschillende namen

Waarom de vlinder Sint Jakobsvlinder 

genoemd wordt en de plant Jakobskruis-

kruid, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is er 

door de geleerden een vergissing ge-

maakt tijdens het vastleggen van de na-

men.

Verspreiding

De plant komt steeds meer voor in 

Nederlandse wegbermen.. De plant 

is een pionier; hij verspreidt zich snel 

doordat een volwassen plant 75.000 

tot 200.000 zaadjes kan produceren, 

die door vruchtpluis meegevoerd wor-

den met de wind en zo neerkomen op 

open plekken in het gras of de berm. 

Door zijn massale verspreiding komt hij 

ook veelvuldig voor in de weilanden, wat 

de boeren niet zo prettig vinden, omdat 

de plant erg giftig is. Hij bevat verschil-

lende soorten alkaloïden die vooral voor 

zoogdieren erg giftig zijn. Als de plant te-

recht kom tussen het hooi of kuilvoer en 

de koeien eten ervan kan dat leiden tot 

beschadiging van de lever waarbij kleine 

bloedvaatjes verstopt kunnen raken. 

Bestrijding

Als Jakob kruiskruid zich eenmaal geves-

tigd heeft, is het erg lastig om de plant te 

bestrijden. Door voor een dichte gras-

zode te zorgen kan de vestigingskans van 

het onkruid verkleind worden. In een 

dichte zode kunnen de zaden van deze 

soort namelijk veel minder gemakkelijk 
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Jakobskruiskruid  
en Sint Jakobsvlinder
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kiemen. Uit de praktijk blijkt dat Jakobskruiskruid erg slecht tegen kunstmest kan. Het gras krijgt dan de kans om een dichte zode 

te vormen met minder openheid. Hierdoor hebben de zaden van het kruiskruis minder kans om zicht te ontwikkelen.

Voedselplant

Het Jakob kruiskruid vormt het hoofdvoedsel voor de zebrarups, de larve van de sint-jakobsvlinder (Tyria jacobaea). De rupsen 

van deze vlinder zijn aangepast aan het eten van Jakobskruiskruid en zijn dus niet gevoelig voor vergiftiging. Op de planten zie je 

soms massaal de rupsen van deze vlinder. Ze zijn mooi zwart-geel gestreept en worden door ons dan ook wel voetbalkousjes 

genoemd. De kleuren van de rups maar ook die van de vlinder (zwart met rode stippen en strepen) zijn signaalkleuren. Hiermee 

geven ze aan: “Eet ons niet wij zijn niet lekker”.

Voortplanting

In juni en juli legt het vrouwtje eieren in groepjes van 30-40 aan de onderkant van de bladeren van het Jakob kruiskruid, maar ook 

op hoefblad worden de eieren en rupsen waargenomen. In juli en augustus heb je de meeste kans om de rupsen te vinden. En 

hierna kun je natuurlijk op zoek gaan naar de mooie gekleurde nachtvlinder, die wel overdag rondvliegt.

Veel succes en fijne vakantie.

Martha en Paul
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Zaterdag 4 augustus Heijen Open Air
Café-Zalen Schuttershof

Zondag 5 augustus 
Ons Genoegen Dressuurwedstrijden 
Manege De Kleine Hoef 
Van 09.00 tot 17.00 uur, 

Woensdag 15 augustus
Zij-Aktief  Bezoek Zorgboerderij “De Flam-

mert”, Bergen.

Zaterdag 25 augustus 
Sint Dionysiusgilde Gemeentelijk Koningschieten
15.00 uur Schietterrein “de Maasarm”

Zaterdag 1 september t/m dinsdag 4 september
Kermis    

Zondag 2 september
Die Original Maastaler  Kermis Frühshoppen, receptie en 

huldiging jubilarissen
D’n Toomp 
11.00 uur

Donderdag 20 september
Zij-Aktief  Rondleiding en High Tea Elsendael 

Boxmeer.

Zondag 21 oktober 
Die Original Maastaler  Jubileumconcert m.m.v.  

De Heijense Revuegroep
D’n Toomp
13.30 uur
  
Donderdag 25 oktober
Zij-Aktief Bijeenkomst over buurtzorg

Zaterdag 3 november
Fanfare E.M.M. Uitwisselingsconcert
D’n Toomp
20.00 uur

In augustus verschijnt er geen Hèjs Nèjs. De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 27 september 2012.

AGENDA 2012




