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Met gepaste trots presenteren wij Hèjs Nèjs in een nieuwe outfit! In goed overleg 
met Rover Media Group zijn diverse verfrissende ideeën doorgevoerd. Wij hopen 
dat u het net als wij een flinke stap voorwaarts vindt.

Op de cover de Heijense  kerstboom, de eerste actie van de nieuwe werkgroep van Hèjje Mojjer, Promotie 
Heijen. In deze kerstuitgave een bijzonder kerstverhaal, een interview met de trotse adoptieouders van kerstkindje 
Sherly, een bedrijfsinterview met Wokrestaurant  Molenzicht en met Rover Media Group, die ons blad zo’n fraaie 
opmaak geeft. Maar daarmee houdt het natuurlijk niet op: we staan stil bij het overlijden van mevrouw Lietmeijer, 
er is een artikel over straatnamen in Heijen, nieuws van Hèjje Mojjer, Spelen met taal met daarin de start van een 
serie doordenkertjes van Paul Rongen , Prikbord en Verenigingsnieuws, Heisa, een verhaal over het roodborstje 
en de nieuwste agenda. Veel lees-en kijkplezier!
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Van toen tot nu

Ruim 2000 jaar geleden betekende de geboorte van Jezus het afsluiten 
van het oude en het begin van het nieuwe testament. Ik vraag me wel 
eens af hoe de wereld er uit zou hebben gezien als die overgang niet 
toen maar juist nu in het digitale tijdperk zou hebben plaatsgevonden, 
met andere woorden als de Verlosser in 2012 zou zijn geboren. Tal van 
deskundigen zouden in praatprogramma’s hun deskundigheid venti-
leren en figuurlijk over elkaar heen vallen. Conclusies zouden getrok-
ken worden en wetenschappelijke onderbouwingen in de daarvoor 
bestemde media gepubliceerd, etc.

Nu dit niet zo is, moeten we het hebben van overleveringen, van men-
sen die doorvertelden wat zij gehoord en ervaren hadden. En dat zon-
der de kennis en het overzicht anno 2012 en die daardoor alles wat 
gebeurde waarschijnlijk onbegrijpelijk en wonderbaarlijk vonden.  
Het is van alle tijden, dat mensen geloofden in een hogere macht. En 
iedereen vond zijn geloof het enig juiste en probeerde anderen daar-
van, al dan niet met dwang, te overtuigen. Afwijkende geloofsopvat-
tingen waren aanleiding voor oorlogen, dat was vroeger zo en dat is 
nu –helaas- niet anders. 

Zonde, eeuwig zonde! Waarom geloof en politiek niet strikt scheiden? 
Laat ieder die gelooft daarvoor de ruimte krijgen! Het zou in ieder 
geval een aantal oorlogen schelen en daarmee talloze onschuldige 
slachtoffers. Wat zou het mooi zijn als iedereen van het fantastisch 
mooie van de aarde zou kunnen genieten, er voldoende voedsel voor 
iedereen zou zijn, als er vrede voor iedereen zou zijn, iedereen in zijn 
waarde gelaten zou worden, er geen doelloos geweld zou zijn en ga zo 
nog maar even door. Dat is mijn vurige Kerstwens. De realiteit gebiedt 
helaas, dat dit mooie, maar zeker geen realistische wensen zijn. Des-
ondanks vind ik dat optimisme het moet winnen van het sombere en 
denk ik dat als iedereen een beetje zijn of haar best doet er stappen in 
de goede richting gezet worden. 

Ik wens u een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2013!
 

Persbericht

Kerstgedachten

Column

In de Algemene Ledenvergadering 
van de Gemengde Zangvereniging 
“De Maasklanken”, gehouden op 
23 oktober j.l. hebben de leden, met 
pijn in het hart, het besluit genomen 
de vereniging per eind 2012 op te 
heffen. Na bijna 55 jaar gaat daar-
mee opnieuw een stukje van de his-
torie van Heijen verloren.

Er zijn meerdere redenen waarom 
deze vereniging tot deze pijnlijke 
beslissing is gekomen. Het dalend 
aantal leden –vooral mannen – door 
opzegging of overlijden en het uitblij-
ven van nieuwe leden –vooral jeugd- 
heeft ertoe geleid, dat de continuï-
teit niet langer verzekerd is. Om te 
voorkomen dat er op termijn ook 
nog financiële problemen zouden 
kunnen ontstaan door gelijkblijvende 
kosten en dalende inkomsten, moest 
dit besluit nu al genomen worden.

Het uitblijven van groei door nieuwe 
aanwas vanuit de jeugd speelt niet 
alleen de zangvereniging parten. 
Ook andere verenigingen kampen 
met hetzelfde probleem, dat in de 
toekomst zal leiden tot een ver-
schraling van het verenigingsleven in 
de dorpen.

Het koor is voor de laatste keer te 
horen tijdens het Kerstconcert op 
22 december a.s. Het concert vindt 
plaats in D’n Toomp en begint om 
19.00 uur.
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Woensdagmiddag 28 november   organiseerde de Zonnebloem 
afdeling Heijen voor haar gasten de Sinterklaasmiddag.

Om 14.00 uur verwelkomde Lizet Roelofs, voorzitster van de Zon-
nebloem,  Sinterklaas met zijn zwarte Pieten. Sinterklaas had  onder 
andere voor de gasten die vijftig jaar getrouwd waren het afgelo-
pen jaar een speciaal woordje. Met zijn humor valt dit altijd zeer 
in de smaak. Ook onze pastoor was aanwezig….. Wisten jullie dat 
hij zeer ad rem kan zijn, want toen Sinterklaas hem vertelde dat hij 
hoger in rang was dan de  pastoor en gekozen was door de orde van 

Na een fantastisch jubileumjaar, waarbij we nogmaals iedereen wil-
len bedanken die hieraan hebben bijgedragen, starten we in 2013 
weer met het nieuwjaarsconcert, en wel op 6 januari in gemeen-
schapshuis D’n Toomp. Vanaf 12 uur, gaan we er samen met u, een 
aantal gezellige uurtjes van maken.

Wij, Die Original Maastaler, wensen u fijne feestdagen en veel ge-
zondheid en geluk in het nieuwe jaar.

Nieuwjaarsconcert

Sinterklaasmiddag

dekens vroeg pastoor :  op of onder de 
dekens? Hilariteit alom! 

Na afloop van hun bezoek gingen 
Sinterklaas en zijn Pieten op visite bij 
de zieken in Heijen die niet aanwezig 
konden zijn. Na hun vertrek verzorg-
den de Peelhazen een geslaagd optre-
den voor onze gasten. 
Onder het genot van koffie met iets 
lekkers en een drankje hebben onze 
gasten genoten van deze middag. Met 
na afloop een lekkernij en een mooi 
gedichtje voor onze gasten, geschre-
ven door Germa Vloet, hebben wij 
deze geslaagde middag afgesloten.
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem 
afdeling Heijen.

Zonnebloem afdeling Heijen.

Met leedwezen hebben wij vernomen dat onze dorpsgenote Hanneke 
Lietmeijer-Peters op 104-jarige leeftijd van ons is heengegaan. Ons 
medeleven gaat uit naar Henk en Tiny Lietmeijer en de verdere familie. 
Het intrigerende levensverhaal van Hanneke staat in de eerste uitgave 
van het Hèjs Nèjs. Mocht u deze niet meer hebben, dan kunt u het 
ook nalezen bij www.heijen.info.

In Memoriam
Hanneke Lietmeijer-Peters

11 september 1908
26 november 2012

Verenigings- en ander nieuws
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Om ieder jaar weer alles in kannen en kruiken te 
hebben is C.V. “De Wortelpin” afhankelijk van vele 
vrijwilligers en sponsors. Een woord van dank voor 
hun inzet en bijdrage is te allen tijde op zijn plaats, 
ook nu weer. We vinden het fijn dat zoveel mensen 
en bedrijven voor ons klaar staan. We willen graag de 
juiste toon raken met onze activiteiten. We vinden 
het prettig, zowel gevraagd als ongevraagd,  feedback 
te ontvangen op deze festiviteiten. 

Vorig jaar hebben we met een nieuw initiatief op 
zaterdagavond geprobeerd de ouderwetse vastela-
ovund met veel muziek, gezelligheid, spijs en drank 
terug te laten keren. We zullen zien hoe deze “zotte 
zaoterdag” zich de komende jaren ontwikkelt. Daar-
naast gaan we ook andere ideeën uitwerken om voor 
alle geledingen  en leeftijden binnen ons Wortelpin-
nenrijk een onvergetelijke carnaval te organiseren. U 
hoort daar de komende jaren meer van! Uiteraard 
is het van belang om als vereniging zoveel mogelijk 
ondersteunende leden te hebben. 

Dat C.V. “De Wortelpin”  

Verenigings- en ander nieuws

mag groeien en bloeien! 

Carnaval is weer in aantocht. We zijn met zijn allen benieuwd wie de opvolger zal wor-

den van Prins Pierre. De nieuwe prins zal  op 12 januari 2013 uitkomen. Tijdens de 

carnaval van 2013 zal hij als 53e prins de scepter zwaaien over  het Wortelpinnenrijk.

Kan het nóg zotter?
Natuurlijk! Na het grote succes van vorig jaar, wordt 
Zotte Zaoterdag 2013 nóg zotter! Dit jaar op het 
programma: het duo Spik en Span uit Susteren, Lotte 
Tissen uit Siebengewald en niemand minder dan De 
Toddezèk uit Grubbenvorst. Zij zijn de winnaar van 
LVK 2007 en 2009, bekend van de nummers ‘Heej 
bliéf ik plekke’ en ‘Ni miër en ni minder’!  Dat wordt 
een avond om nooit te vergeten. 

Zotte Zaoterdag bij De Wortelpin

C.V. “De Wortelpin” ziet haar ledental graag groeien. 
Iedereen die dat wenst, kan met een lidmaatschap 
voor het huidige bedrag van € 15 per jaar de vereni-
ging direct  ondersteunen. In de toekomst zullen we 
voordeeltjes en ludieke  zaken aan het lidmaatschap 
gaan verbinden. Tip: word nu vast lid, zodat dit straks 
niet aan je voorbij zal gaan. Geef je op via een mail 
naar : info@wortelpinheijen.nl
Graag ontvangen we op dit adres  ook reacties, idee-
en  en feedback voor de carnaval. 

Ga ook eens rondneuzen op onze geheel vernieuw-
de website. Deze is klaargestoomd voor de aller-
nieuwste social media als Facebook, Google plus en 
Twitter. We ontvangen graag jullie “likes”!
www.wortelpinheijen.nl          
  
We begroeten u graag online of tijdens een van onze 
festiviteiten.

C.V. “De Wortelpin”

De Toddezek openen Zotte Zaoterdag op 9 februari 
2013 om 21.30 uur. Zaal Schuttershof  is open vanaf 
20.30 uur. En let op! Ook dit jaar weer 11 bier voor 
11 euro op zotte tijden!

Tot ziens op 9 februari.
De commissie
 “Zotte Zaoterdag”
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Ben jij een jongen en zit je in het 1e of 
2e jaar van het voortgezet onderwijs 
of in groep 8? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

We zijn namelijk nog op zoek naar 
raadsleden die dit jaar met de carna-
val onze raad van 11 komen verster-
ken. Ook zijn we nog op zoek naar 
een jeugdprins om voorop te gaan in 
de polonaise!

Lijkt je dit wat? Mail ons dan! 
sjc_de_wortelpin@live.nl

Als elk jaar organiseerde de Zonnebloem regio Maasduinen 
ook dit jaar weer een winkelochtend voor haar gasten in 
Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen. De regio Zonnebloem 
Maasduinen beslaat het gebied van Well/Wellerlooi tot 
Mook/Molenhoek/Middelaar en bestaat uit zeven afdelingen, 
waaronder Heijen. Het hele gezelschap telde wel 220 gasten, 
inclusief de vrijwilligers. De winkelochtend was van 10.00 uur 
tot 13.30 uur. De regio Zonnebloem Maasduinen verzorgde 
het busvervoer vanaf de opstapplaatsen in alle plaatsen. Voor 
de gasten die dat nodig hadden stonden rolstoelen klaar. 
Winkelcentrum Dukenburg is een mooi en volledig uitgerust 
overdekt winkelcentrum, waar onze gasten graag vertoeven.

Het seniorenorkest Noord-Limburg, onder leiding van Gerrit 
Stoffele, zorgde voor de muzikale noot en dat werd door de 
gasten en zeker ook door het winkelend publiek zeer ge-
waardeerd. Damesmodezaak Bonita verzorgde deze winke-
lochtend drie keer  een vlotte modeshow  waarvoor veel 
belangstelling was. De gasten kregen bij de HEMA een kop 
koffie met gebak naar keuze aangeboden. Sinterklaas was he-
laas ziek,maar twee Zwarte Pieten waren wel aanwezig. 

Verenigings- en ander nieuws

Jeugdprins
 en raadsleden

gezocht:

Met de Zonnebloem 
naar Winkelcentrum Dukenburg

Jeugdprinsenbal 
Heijen

café-zalen Schuttershof
zaterdag 5 januari
20:00u tot 0:00u

In afwachting van onze 
nieuwe jeugdprins!
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Hejje Mojjer

Begin het jaar goed, win een Nieuwjaarspakket!
Het is zaak om de website van Hèjje Mojjer goed in de gaten te 
houden! Kijk op www.heijen.info. In januari 2013 is er een speurtocht 
op onze site. Er wordt een aantal vragen gesteld waarvan u de ant-
woorden bij goed speurwerk kunt vinden op deze fantastische web-
site. U kunt uw oplossingen op de site invullen en doorsturen. Hèjje 
Mojjer verloot 3 Nieuwjaarspakketten ter waarde van €25,00 onder 
de goede inzendingen. U wilt toch ook zo’n prachtig pakket, samenge-
steld door de Troefmarkt, winnen? Dus: hou de website www.heijen.
info goed in de gaten!

Contributie 2013
In de Hèjs Nèjs van oktober zat een bijlage voor de contributie van 
vereniging Hèjje Mojjer. Indien u gebruik wil maken van de automa-
tische incasso willen wij u vragen deze voor 27 januari 2013 in te le-
veren. Als u de contributie van €10,00 over wil maken of zelf contant  
afgeven, dan kan dat tot 1 maart 2013. Als u het formulier kwijt bent 
of er meer nodig hebt dan kunt u deze opvragen via hejjemojjer@
heijen.info of bellen met Edwin Jans, telefoon 515843.   

Vrijwilliger van het jaar
Kent u iemand die het verdient om een keer in het zonnetje gezet te 
worden voor zijn of haar vrijwillige inzet voor de gemeenschap van 
Heijen, dan kunt u deze persoon nog tot 10 februari 2013 aanmelden 
door een aanmeldformulier op te vragen bij hejjemojjer@heijen.info 
of even te bellen met Edwin Jans, telefoon 515843.  

Bericht van 

Beste mensen van de besturen van de muziek- cultuur- en 
sportverenigingen, buurtverenigingen, mensen van Heijen,

Wist u dat de website van Hèjje Mojjer dagelijks  door wel 100 tot 150 
mensen wordt bezocht? Een uitgelezen kans dus om nieuws van uw 
vereniging niet alleen op de eigen website te plaatsen, maar meteen 
door te linken aan www.heijen.info. Deze website is ook een prima plek 
voor berichten van de buurtverenigingen die ons Heijen kent, maar ook 
kunnen mensen zelf mooie berichten* aanleveren zoals bijvoorbeeld 
een kind wat een mooie prestatie heeft geleverd, of als er ander nieuws 
is. Dus: mail uw bericht aan info@heijen.info voor uw nieuws aan Heijen 
en omstreken via de website!!
*Reclame is uiteraard niet toegestaan.

het bestuur 

2012-2013
Het jaar zit er al weer bijna op en we 
kunnen terugkijken op een mooi jaar. Dit 
is alweer de 11e Hèjs Nejs die u dit jaar 
in de bus krijgt en ieder keer weer met 
verrassende verhalen en onderwerpen. 
Ook hebben we met Pinksteren weer 
een mooi dorpsfeest gehad en kijken we 
al weer uit naar het volgende Heisafeest 
tijdens de Pinksterdagen van 2013. Door 
de verschillende jaargetijden blijven de 
wandelroutes van de Ommetjes mooi 
om te bewandelen en ze zien er iedere 
keer weer anders, maar even aantrekke-
lijk uit. Dagelijks kunnen we de actuele 
zaken in Heijen en omstreken volgen op 
onze site www.heijen.info. Ook hebben 
we een gerust gevoel over de ontwik-
kelingen rond Heijen, wetende dat de 
BROHM hier continu mee bezig is. Het 
plan voor het vernieuwen van de kern 
werd zoals verwacht, niet overal even 
positief ontvangen, maar uiteindelijk heeft 
het opknappen van de kern van Heijen 
de instemming van de meerderheid van 
de Heijenaren. Wij als bestuur zullen ons 
blijven inzetten om ervoor te zorgen 
dat er zo veel mogelijk geïnformeerd 
en geluisterd wordt naar de inwoners 
van Heijen. En als eerste daad heeft de 
nieuwe projectgroep “promotie Heijen” 
van Hèjje Mojjer een fantastische boom 
geplaatst aan de Hoofdstraat. Die boom 
is echt van en voor ons om de donkere 
dagen op te fleuren. Rest ons nog om 
u fantastische feestdagen toe te wensen 
en een gezond, fijn 2013 in een prettige 
woonomgeving! Bestuur Hèjje Mojjer



Eén keer per jaar gaan de vrijwilligers die het hele jaar door D’n Toomp 

draaiende houden samen een dagje op stap. Ook dit jaar had de organi-

satie weer een aantrekkelijk programma bedacht. De eerste stop was bij 

het Bezoekerscentrum Maasduinen in Well waar het gezelschap getrak-

teerd werd op koffie met (pepernoten)vlaai. Om de calorieën er weer 

af te krijgen volgde er een leuke wandeling door het prachtige herfstbos. 

Daarna werd de tocht voortgezet naar Geysteren. Daar bevindt zich 

Kookstudio Flans & Schrans, waar de koks Mart en Jan de pollepel zwaaien. 

De bedoeling was dat er door en voor het Team zelf gekookt werd.

Na een korte uitleg werd de groep verdeeld en ging iedereen aan de  slag. 

Onder het genot van een lekker drankje en veel hilariteit moesten de 

ToompTeamleden, die al voor veel hetere vuren hebben gestaan, diverse 

gerechten bereiden. Niet alleen het bereiden van de gerechten, maar ook het 

indekken van de tafels en het uitserveren van de gerechten werd door de 

deelnemers gedaan. Het ging allemaal van een leien dakje. De voldoening bij 

het opeten van al het lekkers was groot. En de saamhorigheid ook. 

www.flansenschrans.nl

Uitstapje ToompTeam 18 november

Stem op Schoenenreus op:

Kimberly Driessen

http://www.schoenenreus-topmodel.nl/

Let op: je kunt maar op één persoon stemmen. 

Stem altijd via een pc of laptop, stemmen via 

een mobiel of tablet worden niet geteld.

de kleinkinderen van Drina Janssen had-
den een mooi spandoek voor oma ge-
maakt omdat ze met pensioen ging.
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Kerstherinneringen

Ruim een halve eeuw geleden toen wij bij ons thuis op zaterdagavond 

nog door ons moeder in de keuken in de teil werden gewassen vierden 

wij, de familie Versteegen, ook jaarlijks het feest van kerstmis.

Hoe ging dat bij ons thuis toen wij 
daar achteraf aan het Langeven in 
Heijen woonden?
Ons huisadres was toen A 117. Later 
werd dat Hommersumseweg 6. Wij 
woonden daar op een boerderij met 
vader Gerrit en moeder Lieske en tien 
kinderen, vijf jongens en vijf meisjes. 
Ook woonden oma en opa bij ons in.
 
Onze opa Christiaan Coenen, door ie-
dereen die hem kende Chries genoemd 
was een broer van de vader van Math 
Coenen. Hij ging ongeveer een week 
voor kerstmis met de hiep in zijn hand 
lopend naar het bos dat grensde aan 
de weg naar Hommersum. In het bos 
zocht opa een mooie kleine dennen-
boom uit en velde deze met de hiep.
 
In de goede kamer die alleen op hoog-
tijdagen en bij bezoek van een oom en 
tante werd gebruikt en waar de met-
worst onder de divan gewikkeld in een 
krant lag te drogen, tuigde mijn moe-
der de kerstboom op. Naast de kerst-
ballen en een piek op de top van de 
boom kwamen er ook kerstkransjes 
in te hangen. Mijn moeder bevestigde 
die met naaigaren. De dag voor kerst 
maakte mijn moeder altijd een grote 

pot gehaktballetjes in tomatensaus. Deze lekkernij 
was bestemd voor op het brood bij thuiskomst uit 
de nachtmis waar iedereen, behalve moeder, opa 
en oma naar toe fietste. Oma ging met de taxi van 
Hen Lucassen om half negen naar de mis. Opa liep 
altijd door het bos waar nu Centerparcs is gelegen 
naar de kerk. Hij ging naar de mis van 10.00 uur. 
Zijn looproute door het bos voerde langs de boer-
derij van Gert Koenen waar nu de tennisbaan en 
het voetbalveld liggen. Moeder Lieske die in 2010 
op 93-jarige leeftijd is overleden en de allerliefste 
moeder was die je maar kon bedenken, ging altijd 
om zeven uur naar de vroegmis, zo ook met Kerst-
mis. De nachtmis telde als ik mij dat nog goed her-
inner, twee missen achter elkaar.
 
Na de nachtmis konden wij nog een paar uur tjes 
slapen en dan moesten de koeien weer worden 
gemolken en gevoerd, de grup uitgemest, de var-
kens gevoerd en gestrooid. Bij de zeugen met big-
gen werd de geproduceerde mest ‘s morgens en  
‘s avonds verwijderd, ook op zon- en feestda-
gen. De dieren moesten er altijd schoon bijliggen.  
Iedereen die kon, moest bij ons thuis mee helpen. 
Uitslapen was er nimmer bij, ook niet op zondag. Ik 
heb voor de eerste keer uit kunnen slapen toen ik 
21 was en ergens in de provincie Utrecht verbleef.

Om 10.00 uur gingen wij op eerste kerstdag weer 
naar de hoogmis en ‘s middags moesten wij de kin-
deren ook nog naar het lof. In die tijd was er bij ons 

uit vervlogen tijden.
Kerstherinneringen

Door Karel Versteegen
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Wordt vervolgd op blz 15

behalve vader Gerrit en moeder Lieske 
staan op de foto:

Annie, Karel, Marian, Chris, Harrie, Leo, 
Rieky, Charlot (Lotje), Theo en Ivonne

thuis, zoals je zult begrijpen, geen sprake van verveling. ‘s Morgens 
voor schooltijd en ‘s avonds na schooltijd moest er altijd worden 
geholpen met melken en andere werkzaamheden op de boer-
derij. In de aspergetijd moesten wij opstaan zo gauw het licht 
was en dat was hoogzomer om ongeveer half vijf ‘s morgens. Van 
verwennerij hadden wij nog nooit gehoord. Leren, studeren, ja dat 
moesten wij maar in onze eigen tijd doen, ‘s avonds na acht uur…
Op eerste kerstdag, ‘s avonds na het melken en na het avondeten, 
werden bij de kerstboom kerstliedjes gezongen, zoals de Herder-
tjes lagen bij nachte en Nu zijd wellekome Jesu Lieve Heer. Na 

het zingen van de kerstliedjes pakte mijn moeder een schaar en 
knipte het garen waarmee de kerstkransjes in de kerstboom wa-
ren gehangen door en kregen wij allen een kerstkransje. Dat was 
het hoogtepunt van de avond.

Er werd bij ons thuis vier keer op een dag gegeten, te weten om 
half acht, twaalf uur, ‘s middags om vier uur en ‘s avonds om half 
acht, Dat moest ook wel, want de werkdagen waren lang. Op 

de zondag werd ‘s middags om vier 
uur alleen een kopje thee gedronken, 
dus geen volledige koffietafel.Ik was 
tien jaar oud toen wij thuis, evenals 
nagenoeg alle achteraf gelegen boer-
derijen, stroom, ook wel elektriciteit 
genoemd aan huis kregen. Tot die tijd 
moest alle licht van een gaskousje of 
een petroleumlamp komen. In de kip-
penhokken hingen Peter Maxlampen. 
Moet je je voorstellen, mijn moe-
der had de zorg voor tien kinderen 
en had vanwege het ontbreken van 
elektriciteit aan huis geen elektrische 
wasmachine.  Mijn moeder heeft heel 
veel op het wasbred of is wasbord 
beter Heijs, gewassen. Pampers ken-
de men in die tijd ook niet. 
Mijn moeder heeft keihard gewerkt, 
doch klaagde nimmer en ging zelfs op 
87-jarige leeftijd typen leren om te 
kunnen mailen met haar drieëntwin-
tig kleinkinderen. Dat mailen heeft zij 
met heel veel plezier gedaan, tot kor t 

“Moeder ging zelfs op 87-jarige leeftijd 
typen leren om te kunnen mailen met haar 

drieëntwintig kleinkinderen.”
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Kerstherinneringen

voor zij op 93-jarige leeftijd in het Verzorgingshuis Norbertus in 
Gennep stierf.

Na het avondeten moesten wij allen in de keuken op de knieën 
en bad mijn vader de rozenkrans voor met nog diverse andere 
gebeden zoals de oefening van hoop en liefde. Dat rozenkrans 
bidden duurde ongeveer een kwartier. Mijn vader kon vlug bid-
den. Echter als mijn vader ‘s avonds naar een vergadering ging, 
en dat was elke week wel een keer, want hij zat in vrijwel elk 
agrarisch bestuur, bad mijn opa de rozenkrans voor. Dat was een 
regelrechte ramp, Opa bad namelijk heel duidelijk en langzaam 
en het rozenkrans bidden duurde dan ongeveer een héél uur. De 
afdrukken van de kokosmat stonden twee dagen later nog in onze 
knieën afgedrukt.

Op eerste kerstdag moesten wij ‘s middags om drie uur weer 
naar het lof. Op tweede kerstdag gingen wij, de kinderen om half 
negen naar de mis. Vader ging om tien uur naar de hoogmis en 
na de hoogmis ging hij altijd samen met Sjef Hendriks, zijn kame-
raad vanuit zijn jeugdtijd in Groeningen, een kaar tje leggen in café 
Deenen of bij Chries Boekholt, ook wel café de Roskam genaamd. 
Later zwaaiden Dries Kessels en zijn Doortje hier de scepter. Met 
kerst werd er extra lekker gekookt, vaak had tevoren een vlaamse 
reus het eeuwige leven voor het hiernamaals gewisseld. Wij zaten 
met zijn veer tienen aan de dis, echter aan tafel was niet voor 

iedereen een plaats, zo groot was de tafel niet. Meestal zaten 
er drie kinderen, waaronder ik, aan het aanrecht te eten. Bij ons 
kenden wij ook niet............dat lust ik niet ...........want voor je maar 
met je ogen kon knipperen was de pot leeg. Het waren allemaal 
zeer goed eters bij ons thuis. Was er toch nog wat over, dan was 
dat voor de katten en de hond. Mijn moeder kookte meestal wat 
extra, want de katten en de hond aten hetzelfde als wij. Ongeveer 
elke maand moest mijn vader dan ook een varken slachten. Mijn 

vader kon heel goed slachten. Voor 
dat hij op 29 jarige leeftijd met mijn 
moeder ging trouwen, was hij vanaf 
zijn achttiende huisslachter in Groe-
ningen en omgeving geweest. Toen ik 
16 was moest ik van mijn vader zelf-
standig een varken kunnen slachten.
 
De kerstboom werd na Drieko-
ningen, 6 januari, weer afgetuigd en 
nadat de boom voldoende was ge-
droogd in de bruspot opgestookt.
 
Hoe kijk ik op kerst terug in mijn 
jeugd.....
Ik heb er goede herinneringen aan. Ik 
zat in mijn jeugd op het knapenkoor 
en leerde toen ook allerlei Latijnse 
liederen zingen. Ik vond die Latijnse 
liederen mooi klinken. Anno 2012, 
55 jaar later, luister ik nog met veel 
genoegen naar een Gregoriaans ge-
zongen mis.  
 
Wij hebben als kinderen heel hard 
moeten werken, doch zijn er zeker niet 
slechter van geworden, ik denk zelfs 
dat dat ons heel goed heeft gevormd.
 
Ik wens u allen een heel mooi kerstfeest.

“De afdrukken van de kokosmat stonden twee dagen later 
nog in onze knieën afgedrukt.”

..want voor je maar met je ogen kon 
knipperen was de pot leeg…
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Spelen met taal

Woordspelingen
•  De chirurg amputeerde een arm en presenteerde 

nadien de rekening. De patiënt riep: “Afzetter.”
•  Zij heeft een dikke kont….maar ze zit er niet mee
•  Van mensen, die nooit wat geven, daar krijg ik wat 

van.
•  De gynaecoloog gaf aan zijn patiënte volledige 

persvrijheid.
•  Luchtzakken: vervelende mannen in een vliegtuig.
•  Een man maakt je eerst het hof en leidt je dan om 

de tuin.
•  Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in 

de keel.

doordenkertjes

•  Is de vleestomaat taboe voor de 

vegetariërs?

•  Stelt de Keuringsdienst van Waren 

onder meer de staat van beleg vast?

•  Hebben niet alleen baby’s, maar ook 

volwassenen een vinger in de pap?

•   Heeft een keukenbrandje roet in het 

eten gegooid?

•   Hij is zo uitgekookt dat hij voorge-

kookt vlees koopt.

•  Laten morsetekens zien wat kleine 

kinderen hebben gegeten?

•  Koop je het draadjesvlees bij de 

touwslager?

•  Als het feest van een matroos in 

het water valt, betekent dat geen 

zeebanket.

•  Wordt iemand die niet wil eten, 

voor het gerecht gesleept?

•  De keukenprinses en keukenpiet zijn 

een niet alledaags kookstel.

(on)zinnige
• Een zeug die troost uit haar beerput.

•  Na het zoveelste smakeloze kopje koffie, vroeg ik:  

zet je hem espresso?

• Het koeriersbedrijf bood hem een loopbaan.

• 06 is meestal geen netnummer.

•  Mijn stofzuiger heeft het begeven,  

vandaar dat ik deze bezemsteel.

•  Wie een kuil graaft voor een ander is 

 in ieder geval geen egoïst.

•  Ik wou dat ik een vulkaan was,  

dan zou ik de hele dag roken en zou

   iedereen zeggen: kijk, hij werkt!

zinnen

www.rabobank.nl/lvcm

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Samen aanpakken

Tijdens kerst en nieuwjaar zijn onze kantoren gesloten. 
Toch 24 uur per dag je bankzaken regelen?

Kerst & Nieuwjaar

Gesloten en toch open Paul Rongen

Culinaire
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Kerkbijdrage 2012
Wilt u uw kerkbijdrage voor 2012 nog overmaken? Dit kunt u doen 
op bankrekeningnummer 1221 00670 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v. 
kerkbijdrage 2012. Onze hartelijke dank.

Actie kerkbalans 2013
Eind januari vindt de landelijke week ‘actie kerkbalans’ weer plaats. In 
deze week komen onze vrijwilligers weer langs om de formulieren over 
uw bijdrage op te halen. Uw vrijwillige bijdrage is nog steeds hard nodig 
om onze plaatselijke kerk draaiende te houden. Wij danken u weer voor 
uw deelname en bijdrage.

De bijeenkomst voor de contactpersonen voor de ‘actie kerkbalans’ is 
op maandag 21 januari 2013 om 20.00 uur in het kerkzaaltje.

Vieringenschema
Het vieringenschema van de parochie voor de maanden februari tot en 
met augustus 2013 wordt weer gemaakt. De vertegenwoordigers van 
de betrokken verenigingen hebben hierover per e-mail of brief bericht 
ontvangen.

Oudjaarsavond / Nieuwjaar
Hoe ziet u de situatie in de wereld aan het einde van dit jaar en op de 
drempel van het nieuwe? Bent u een optimist of pessimist? U kent vast 
wel de uitspraak van een pessimist: “De fles is half leeg.” En die van een 
optimist: “De fles is half vol.” Het is maar hoe je het bekijkt. Zo kun je 
uren over de gebeurtenissen in de wereld praten. Je kunt kijken naar de 
oorlogen, de milieuvervuiling, noem maar op, en menen dat het slecht 
met de wereld afloopt. Maar je kunt je ook richten op al het goede, het 
edele, het opbouwende, op de grotere eenwording in de wereld, de 
democratisering, de vooruitgang van de wetenschap en concluderen dat 
het goed met de wereld afloopt. Zulke gesprekken tussen de optimist 
en de pessimist leiden nergens toe. 

Ik haal de optimist en de pessimist liever terug vóór de halfvolle fles. Ik 
zeg: “Ga niet staan redeneren voor een fles. Maak die fles open en drink 
er samen uit. Dán ben je een echte optimist, dan proef je dat het leven 
goed is.”

Mondjesmaat
Die fles is maar half vol. Natuurlijk. Een volle fles kunnen wij in deze we-
reld niet aan. Ons geluk is maar mondjesmaat. “Ons kennen is maar ten 
dele”, zei Paulus al. Al onze liefde is gebrekkig. Wij moeten het hebben 
van de kleine dingen, de korte momenten. Een hand, een steuntje in de 
rug, een glimlach, een gebed, een lied. Dat zijn de bouwstenen van het 
rijk Gods, van een betere wereld.

Zaterdag 05 januari 
geen dienst

Zondag 06 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 12 januari 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 13 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 19 januari 
geen dienst

Zondag 20 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met de hofkapel

Zaterdag 26 januari 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor; 
er is tevens een kindernevendienst 

Zondag 27 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregori-
aans koor

Januari
2013

vieringen in

H. Dionysius Heijen, Jaargang 31 
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en 
Niersbode, en via www. heijen.
info Wijziging in algemene infor-
matie:   www.heijen.info
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Goede afloop
“Het gaat niet goed met de kerk”, zeg-
gen mensen. Ze wijzen er dan op dat 
minder mensen naar de kerk gaan en 
dat er minder gelovigen zijn. Dat zal wel. 
Maar met degenen die er wél zijn en de-
genen die serieus goed doen, dragen wij 
een steentje bij aan een betere wereld. 
Een christen is een optimist. Jezus heeft 
gezegd: “Ik heb de wereld overwonnen.” 
En daarmee bedoelde Hij de kwade 
wereld. Wat wil een mens nog meer? 
God staat garant voor de goede afloop.

Pastoor H. Reijnen

Hoe kunnen we de oudste parochi-
aan beter herdenken dan met de 
woorden van Henk en Tiny achter op 
het gedachtenisprentje dat tijdens de 
uitvaart van Hanna werd uitgereikt:

“Sommige mensen worden mooi oud. 
Ze verspreiden een gevoel van gratie 
en mildheid om zich heen. Ze geven je 
het gevoel van een mooie dag aan het 
einde van de zomer. Je weet dat zoiets 
voorbij gaat, maar je wilt je nog even 
koesteren in de warmte, de sfeer en 
de herinnering aan de dagen dat dit 
zo gewoon leek en je het niet besefte.
Hanna had belangstelling voor de din-
gen die het leven mooi maken. Ze kon 
intens geboeid zijn door het ontluiken 
van de natuur in de lente, door het 
gewas op het veld of door een wei 
met koeien. Ze ervoer de tevreden-
heid met het gewone, de dingen van 
alledag. Mensen zeiden tegen haar : 
“Als ik het even moeilijk heb, denk ik 
aan jou. Ik trek me aan jou op, jij geeft 

In memoriam: 
Hanna Lietmeijer - Peters

me weer moed.” Zij wist mensen te motiveren en op te beuren. 
Mensen zeiden: “We kunnen je niet missen.” Ze kon schijnbaar zo 
licht en moeiteloos aan het leven deelnemen, terwijl haar leeftijd 
haar voornaamste tegenspeler was. Het is een voorrecht dat zij zo 
oud maar ook nog zo jong van hart afscheid heeft mogen nemen. 
De Schepper had schik in dit leven en nam het uiteindelijk tot zich.”

Die sfeer van dankbaarheid heerste afgelopen zaterdagmorgen 1 
december ook in onze parochiekerk. Natuurlijk: een moeder - en 
zeker een moeder als Hanna was - kun je nooit missen. Het le-
vensverhaal dat Henk tijdens de avondwake en de uitvaartviering 
vertelde, beschrijft veel mooie herinneringen, maar ook momenten 
waaruit de hardheid van het leven in haar tijd bleek: de noodzaak 
om op jonge leeftijd (zij verliet omstreeks 1918 de lagere school in 
de 3e klas) al te gaan werken voor het gezin; het vroegtijdig overlij-
den van haar echtgenoot; de donkere dagen aan het einde van de 
IIe wereldoorlog en de evacuatie naar Kockengen zijn daar spreken-
de voorbeelden van. Maar ondanks alles bleef zij een tevreden mens 
die rust en vriendelijkheid uitstraalde en mensen aan zich bond; 
daarvan gaven de beide andere toespraken duidelijk blijk! “Eer uw 
God en kijk om naar je naaste.” - de opdrachten die een christelijk 
mens in zijn of haar leven heeft te vervullen – zijn door haar volledig 
waargemaakt. Moge de Schepper, die haar op de hoge leeftijd van 
104 jaar tot zich riep, haar nu in Zijn eeuwigheid opnemen.

Kerst- en Nieuwjaarswens
Voor alle inwoners van Heijen: een gezegend kerst-
feest en een gelukkig, gezond en mooi Nieuwjaar! 

Pastoor Reijnen en het kerkbestuur

Doop 
Raf Pouwels, Eekhoornstraat 26, ontvangt op 26 

december 2012 het heilig doopsel. Op 29 decem-
ber 2012 worden gedoopt: Mirre en Svenno Peters, 
Hermelijnstraat 18. Wij wensen Raf, Mirre en Svenno 
alle goeds en veel geluk samen met hun ouders en 

verdere familie.
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In memoriam: 

In memoriam: Op 67-jarige leeftijd kwam aan het leven 
van Coby een einde, naar menselijke maatstaven veel te 
vroeg. Zeker voor haar dochter Brigitte, die als laatste van 
het gezin Kersjes afscheid moest nemen van haar moeder; 
zij blijft alleen achter met de herinneringen aan haar ou-
ders en haar zus Jacqueline. Aan die herinneringen kunnen 
echter ook steun en troost worden ontleend. Immers, haar 
ouders Henk en Coby waren mensen met veel gevoel voor 
het reilen en zeilen van ons dorp en zijn inwoners. Henk 
stond zijn mannetje in het verenigingsleven en Coby be-
steedde heel veel tijd aan de zorg voor mensen die een 
steuntje in de rug nodig hadden. Maar ook dicht bij huis 
waren zij geziene buren. Tijdens de uitvaartviering werd met 
hartelijke woorden het leven van het echtpaar Kersjes door 
een (vroegere) buurtgenoot belicht. De kleine Lucia bracht 
oma hulde en dank door het voorlezen van een prachtig 
gedicht; een heldere kinderstem die wat licht bracht in deze 
droeve omstandigheden. Het spreekwoord luidt: “wie goed 
doet, goed ontmoet”. Dit bleek echter geen garantie te zijn 
voor een onbezorgd leven. Henk werd door zijn ziekte vol-
ledig invalide en zij moesten ook nog het overlijden van 
hun dochter Jacqueline meemaken en verwerken. Tijdens 
de ziekteperiode van Henk heeft Coby de belofte die werd 
uitgesproken bij de huwelijksinzegening, dat zij Henk zal bij-
staan in goede en (naar later bleek de vele) kwade dagen, 
meer dan waargemaakt; niets was haar teveel. Ondertus-
sen vond zij toch nog tijd om actief deel te nemen aan 
o.a. het werk van de Zonnebloem. Enige tijd geleden sloeg 
voor Coby weer het noodlot toe middels de diagnose her-
sentumor. Opnieuw dus een zware tegenslag. Zij heeft met 
voorbeeldig optimisme haar ziekte ondergaan in de hoop 
op genezing. Dat bleek echter niet meer mogelijk. Na een 
liefdevolle verzorging in het verpleeghuis Madeleine, waar zij 
ondanks alles toch nog belangstelling en zorg had voor haar 
zieke medebewoners, is zij op 3 november 2012 overleden. 
Moge zij nu rusten in het blijvende licht van de Eeuwige 
God die door Jezus de mensen gebood goed te zijn voor 
elkaar. Dat gebod heeft Coby aangenomen en met hart en 
ziel uitgevoerd en in praktijk gebracht. 
Noot van de redactie: In het januarinummer van het Hèjs Nèjs 
komen wij met Brigitte Kersjes nogmaals terug op het leven 
van Coby. Dit omdat het geplande interview met Coby geen 
doorgang meer heeft kunnen vinden.

Coby Kersjes-Burgers

Wiel overleed op Allerheiligen 2012 en werd 
op 7 november begraven op het kerkhof van 
onze parochie. In een druk bezochte uitvaart-
viering hebben zijn zonen, schoondochters, 
kleinkinderen en vele vrienden, buren en an-
dere belangstellenden afscheid genomen van 
Wiel, die 79 jaar werd. Er werden door zijn 
kinderen en kleinkinderen warme woorden 
van afscheid gesproken. Kleinkinderen die 
afscheid nemen van opa; ook nu weer een 
ontroerend moment. Maar zij worden ge-
troost door de uitspraak van hun vader en 
opa: “Ik heb een mooi leven gehad en ik heb 
hier vrede mee”. Wiel woonde sinds 1960 in 
onze parochie. Samen met zijn vrouw Theresia 
runde hij een boerenbedrijf: daarmee kon hij 
een droom waarmaken. In die periode wer-
den ook de vier zoons geboren. Door de om-
standigheden gedwongen moest Wiel na 12 
jaar van bedrijfsvoering veranderen. Hij koos 
voor de champignonteelt, geen gemakkelijke 
opgave! Maar met ijzeren wil en veel doorzet-
tingsvermogen heeft hij tot zijn pensionering – 
ondanks tegenslag - dit bedrijf kunnen exploi-
teren. Ondertussen kwam in 2002 het onheil 
over hem: hij verloor zijn echtgenote Theresia. 
Maar ook deze grote teleurstelling heeft Wiel 
overwonnen. Hij kon goed voor zichzelf zor-
gen en door zijn vele sociale contacten in en 
buiten ons dorp kon hij het leven weer aan. 
Ook de beoefening van zijn voornaamste 
hobby, de duivensport, hielp hem ‘zijn draai’ 
weer terug te vinden. Het wel en wee van zijn 
zoons met hun gezinnen ging hem zeer aan 
het hart. Hij was trots op zijn zonen en hun 
werk; dat stak hij niet onder stoelen of banken. 
Toen zijn krachten afnamen gaf hij de wens te 
kennen thuis in zijn vertrouwde omgeving te 
willen sterven. Dankzij de hulp en zorg van 
velen kon deze wens worden waargemaakt. 

Moge Wiel nu rusten in de eeuwige vrede van 
zijn Schepper.

In memoriam: 
Wiel Köster

Heisa
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Op kerstavond 2009 schonk een jonge Nicaraguaanse vrouw het leven aan een 

dochtertje, ze noemde haar Sherly Solanyi. Al na enkele dagen moest de arme 

vrouw besluiten Sherly af te staan. Ze kon niet voor de baby zorgen. Door armoede 

werd er ook niemand gevonden die de zorg en opvoeding van Sherly op zich kon 

nemen en zo werd Sherly opgenomen in een kindertehuis, waar ze liefdevol werd 

behandeld. Twee jaar lang moest ze wachten op de komst van haar adoptieouders.
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Sherly, het kerstkindje uit

Ondertussen in Heijen….

Jeroen en Eri van den Bos-Zwinkels
Jeroen en Eri, beiden 40 jaar oud, leerden 
elkaar midden jaren negentig kennen en 
trouwden in 1997. Jeroen is een geboren 
en getogen Groesbeker, die graag wandelt 
in de natuur. Hij houdt ook van compute-
ren en tuinieren. Hij is commercieel mede-
werker bij een bedrijf in Cuijk dat luchtbe-
vochtigingsinstallaties fabriceert. Eri werkte 
als oproepkracht voedingsassistente in 
een verzorgingstehuis en kwam uit Cuijk. 
Zij heeft veel creatieve hobby’s. Het was 
logisch dat het stel zich in eerste instantie 
in Cuijk vestigde. Na vijf jaar wilden ze rui-
mer gaan wonen en kwamen ze terecht in 
Heijen. Het dorpse karakter en de prachti-
ge bosrijke omgeving van Heijen sprak hen 
aan en in 2002 kochten ze het huis aan de 
Boommarterstraat nummer 8. Ze willen er 
nooit meer weg.

Kinderwens
Een ding wisten Jeroen en Eri zeker, ze 

wilden kinderen. Een diep gekoesterde wens, ze konden 
zich het leven zonder een kindje niet voorstellen. Het 
zou een kroon zijn op hun relatie. Maar het liep anders. 
Om een lang verhaal kort te maken: Na een lang en 
zwaar medisch traject moesten ze onder ogen zien dat 
het krijgen van een eigen kindje voor hen niet weggelegd 
zou zijn. De teleurstelling was enorm en ze gingen op 
zoek naar alternatieven. Adoptie kwam in beeld. 

Jeroen: “ik zag er in eerste instantie wel tegenop. Mijn 
grootste angst was: kun je wel houden van een kindje 
dat niet van jezelf is. De logische vraag die erop volgt is, 
waarom zou je niet kunnen houden van een kindje dat 
niet van jezelf is…Mijn gevoel zei: ieder kind heeft het 
recht om op eigen kracht of met hulp een leven op te 
bouwen en volgestopt te worden met liefde en wij kun-
nen daarbij helpen. “

Ze hadden een lange weg te gaan. Eerst bezochten ze 
een bijeenkomst voor aanstaande adoptieouders. Dat 
was in 2006. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk 
wat er allemaal bij komt kijken. Maar hun twijfels wer-
den weggenomen. Ze beseften dat ze het aan zouden 
kunnen, hoewel het zeker ook voor spanningen in hun 
relatie zou zorgen, want er zou veel op hen af komen. 

Nicaragua….

Interview
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keuze zou zijn. Hun dossier werd opge-
stuurd en na nog enkele strubbelingen 
werd het in augustus 2011 goedge-

keurd door de Mifa, de kinderbescher-
ming van Nicaragua. Vanaf dat moment 
kwamen ze in principe in aanmerking 
voor adoptie. En dan begint het wach-
ten en dat kon jaren gaan duren. Ze 
wilden zelfs een kindje adopteren dat 
in de categorie “special need” valt. Dat 
wil zeggen dat het ter adoptie aange-
boden kindje een medische of psychi-
sche afwijking kan hebben. Jeroen: ‘dat 
was heel bizar.  We kregen een lijst met 

Wordt vervolgd op blz 26

Sherly Solanyi van den Bos – Zwinkels

Alles overwegende bleek dat 
een adoptiekindje uit Nicara-
gua voor hen de beste keuze 

zou zijn.

Ze lichtten ook gelijk hun familie en vrienden in. Wilden er niet geheim-
zinnig over doen en erover kunnen praten.

De volgende stap was inschrijving bij de Nederlandse Adoptievoorzie-
ning (NAV), een instantie die door de regering in het leven is geroe-
pen. Zij geven puur en alleen informatie. Toen dat gebeurd was moest 
er een “BKA nummer” worden aangevraagd. Dit betekent Buitenlands 
Kind ter Adoptie. Dit nummer wordt toegekend door het ministerie 
van Justitie en de Raad van Kinderbescherming. Een berg formulieren 
moest worden ingevuld. Ze moesten precies motiveren waarom ze een 
(buitenlands) kindje wilden adopteren. Na de verplichte VIA-curcus (VIA 
= Voorlichtingsbureau Inter-landelijke Adoptie) volgde er een “beginsel-
toestemming”. Ze werden daarin begeleid door een medewerkster van 
de Raad van Kinderbescherming die ook bij hen aan huis kwam. Daar-
over hadden ze de wildste indianenverhalen gehoord, over medewer-
kers die zelfs in de kasten gingen kijken of je alles wel netjes had opge-
ruimd. Dat gebeurde gelukkig niet, maar ze moesten wel een hele lijst 
zeer persoonlijke vragen beantwoorden. Ze zijn deze vrouw nog steeds 
erg dankbaar. Want zij verschafte alle duidelijkheid die ze nodig hadden 
om de adoptieprocedure voort te zetten. Een dergelijke procedure gaat 
bepaald niet over rozen, zoveel is wel duidelijk. 

Adoptiebureaus
De volgende logische stap is dan de keuze van het adoptiebureau. In 
Nederland zijn zes betrouwbare bureaus die alle zes een verschillend 
adoptielandenpakket in hun programma hebben. Sommige landen 
stellen absurd zware eisen aan toekomstige adoptieouders. Bijvoor-
beeld een streng geloof, hoogte van het gezinsinkomen en zelfs de 
bmi (body mass index) kunnen een struikelblok zijn of je uit een be-
paald land wel of geen kindje toegewezen kunt krijgen. Alles overwe-
gende bleek dat een adoptiekindje uit Nicaragua voor hen de beste 

Jeroen en Eri met de Nicaraguaanse vlag.
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Interview

“We worden papa en mama 
van een dochter, Eri, en haar naam is Sherly!”
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daarop allerlei afwijkingen. Je kon aanvin-
ken welke afwijkingen je niet of wel zou 
willen accepteren. Bijvoorbeeld: wil je een 
kindje dat een onderarm mist? Of blind is? 
Dat soort vragen. Bij elk kruisje dat je zet 
besef je dat je een kindje misschien een 
warm adoptiegezin ontzegt. We vonden 
het niet erg als het kindje een afwijking 
zou hebben, maar ons criterium was wel, 
dat het later zelfstandig zou moeten kun-
nen functioneren.”

Het grote nieuws
Al in oktober 2011 worden Jeroen en Eri 
onverwacht “gepolst”. Mogelijk is er een 
kindje voor hen ter adoptie.  Nu moest 
er een beslissing genomen worden. 

Jeroen: “Alsof het zo heeft moeten zijn, 
lange tijd hoor je of zie je niets van of 
over Nicaragua. Dan is er plots uit het 
niets een tv-programma gewijd aan het 
leven in Nicaragua. En als klap op de 
vuurpijl, een paar dagen later in onze eigen 
gemeente Gennep een echte Nicaragua-
middag. Daarbij opgeteld een goed gevoel 
en dus zeiden we tegen elkaar en tegen 
het adoptiebureau, “we gaan ervoor!”Na 
een paar weken krijgt Jeroen dan toch het 
verlossende antwoord. Jeroen belt tame-
lijk van zijn stuk Eri op; “We worden papa 
en mama van een dochter, Eri, en haar 
naam is Sherly!”

Naar Nicaragua
De hele zaak komt in een stroomversnel-
ling. Op 29 december 2011 gaan Jeroen 
en Eri naar het adoptiebureau voor de 
reisadviezen. Daar horen ze dat Sherly op 
24 december 2 jaar was geworden. Een 

echt kerstkind, en wat een manier om 2012 in te luiden!

Op 12 januari 2012 vertrekt het stel naar Nicaragua. 
Ze zijn op de hoogte van het feit dat de hele procedu-
re van gewenning aan Sherly en het nodige papierwerk 
wel vijf maanden in beslag kan  nemen. Gedurende die 
hele periode moeten ze in Nicaragua verblijven. Ook 
zijn ze gewaarschuwd dat ze geen al te hoge verwach-
tingen moeten hebben van het onderdak in Nicaragua. 
Niets kan hun echter nog stoppen. Op het vliegveld in 
Nicaragua worden ze opgehaald door de broer van 
hun advocate en hij brengt hen naar een alleszins rede-
lijk verblijf in een vakantiehuisje in een park. Onderweg 
er naar toe kijkt het stel hun ogen uit. Ondanks dat het 
donker is, is het vol en kleurrijk op straat. In het park 
treffen ze dezelfde avond nog twee andere Nederland-
se stellen die een kindje uit hetzelfde kindertehuis had-
den geadopteerd. Zij  zijn er al wat langer en zij zorgen 
de volgende morgen voor hun ontbijt. 

Kennismaking met Sherly
Toen breekt het grote moment aan. Ze gaan naar het 
kindertehuis en daar omarmen zij voor het eerst hun 
adoptiekindje Sherly Solanyi. Ze kunnen hun geluk niet 
op. Meteen tijdens het eerste contact is het ijs gebro-
ken. Ze mogen Sherly al heel snel meenemen naar het 
vakantiehuisje om te hechten. De aangekondigde vijf 
maanden verblijf in Nicaragua worden gelukkig verkort 
tot twee maanden. De procedure verloopt heel snel. 
Het wennen aan Sherly gaat met ups en downs. 

Met de andere adoptieouders uit het vakantiepark ko-
pen ze, als tegenprestatie voor de goede zorgen,  em-
mers vol verf en schilderen een hele afdeling in het 
kindertehuis in vrolijke kleuren. Een geste die enorm 
gewaardeerd wordt. Ook organiseren ze een barbecue 
waarbij ze iedereen uitnodigen, die voor de kinderen 
en voor hen hebben gezorgd. Zelfs de taxichauffeur 
die hen geregeld overal naar toe reed behoort met zijn 
gezin tot de genodigden. Nicaragua heeft hen zo veel 
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haar papa en mama. Ze leert Neder-
lands praten en wil het liefst alles zelf 
doen. Natuurlijk is er sprake van enige 
achterstand, maar Jeroen en Eri twijfelen 
er niet aan dat het allemaal goed komt. 

Het gezin begint echt zijn vorm te krij-
gen en ze hebben de afgelopen maan-
den enorm veel van elkaar geleerd.
Eri: “toen we in huis aankwamen zetten 
we haar op de grond en ze rende gelijk 
naar een hoekje in de woonkamer dat 
we voor haar hadden ingericht. Instinc-
tief voelde ze blijkbaar dat dit voor haar 
was. Ze speelt er dat het een lieve lust 
is.” Tegen de wand hangt de Nicaragu-
aanse vlag, haar roots mogen nooit ver-
geten worden.

Op onze vraag of Jeroen en Eri de hele 
procedure nog een keertje gaan door-
lopen voor een tweede adoptiekindje 
zeggen ze met spijt in hun stem dat dit 
niet tot de mogelijkheden behoort. Een 
adoptie is ontzettend duur, dat kunnen 
ze zich waarschijnlijk geen tweede keer 
veroorloven. Vooralsnog hebben ze dit 
gegeven geaccepteerd.

Ze zijn innig gelukkig met hun kerst-
kindje Sherly Solanyi van den Bos – 
Zwinkels…. Dat zij vol trots “ons won-
dertje” noemen.

Wil je meer lezen en foto’s zien over de 
adoptie van Sherly kijk dan op 
onswondertjenica.waarbenjij.nu. 
Wachtwoord: nica.

méér gegeven dan Sherly alleen, het land blijft voor altijd in hun hart.

Intussen in Heijen.. 
Tijdens hun verblijf in Nicaragua wonen Eri’s broer en zijn vriendin 
in hun huis en passen op het huis en op de hondjes. Ze bellen naar 
Nicaragua: hier in de straat is Pierre Peeters prins carnaval geworden, 
wat nu? Jeroen en Eri zeggen: gewoon meevieren en help maar gerust 
met het versieren van de straat. En zo gebeurt het. De buurt wist wat 
er ging komen en toen Sherly, Jeroen en Eri op 12 maart 2012 per 
vliegtuig naar Nederland kwamen, ging men aan de slag. Meestal staat 
er een geboortebord in de vorm van een ooievaar in de tuin, dat kon 
nu niet want Sherly kwam per vliegtuig. Daar werd over nagedacht en 
dus stond  er een geboortebord in de vorm van een vliegtuig. Jeroen 
en Eri werden er helemaal emotioneel van, zo mooi vonden ze dat.

Ons wondertje
Ondanks dat de ooievaar dus geen bemoeienis had met de komst 
van Sherly, kun je gerust stellen dat Sherly een geluksvogeltje is. Ze 
is terecht gekomen in een warm nestje met lieve ouders die ze met 
gemak om haar Nicaraguaanse vingertjes weet te wikkelen. De familie 
en vrienden van Jeroen en Eri waren ook reuze blij voor hen. Het on-
verwachte onthaal door de familie op Schiphol was groots en emotio-
neel. De oma van Jeroen was ziek toen ze naar Nicaragua vertrokken 
en het was nog maar zeer de vraag of ze nog zou leven als ze terug 
kwamen. Oma echter zette alles op alles en ze kon haar achterklein-
kind nog in haar armen houden. Een waar wonder. Een maand later 
overleed ze.

Sherly is nu tien maanden bij Jeroen en Eri en het gaat hartstikke goed. 
Een vrolijke peuter met een heerlijke krullenbol die twee maal per 
week met veel plezier gaat spelen bij de Zonnepitjes. Ze begint steeds 
meer te wennen aan haar adoptieouders. Sherly spreekt oprecht van 

Interview

Een vrolijke peuter 
die twee maal per week met 

veel plezier gaat spelen bij de 
Zonnepitjes.

Sherly met haar gelukkige papa
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Straatnamen verklaard

In zijn boek: “Straatnamen van de gemeente Gennep 
verklaard en toegelicht” heeft Wiel van Dinter een groot 
aantal Heijense straten besproken. Het leek de redactie 
interessant om enkele passages hiervan in Hèjs Nèjs op 
te nemen. Het is misschien een nadere bewustwording 
van de plek waar u woont. En anders is het aardig om te 
weten en misschien weer snel te vergeten. Dat is aan u. 
In de inleiding over Heijen schrijft hij, dat de vroegste 
mensen, van wie wij weten dat ze in het gebied dat nu 
Heijen heet neerstreken, trekkers waren. Zij bleven een 
of meer generaties op de hoge gronden (Maasduinen) 
en voedden zich met de opbrengst van de jacht, vis-
vangst en primitieve landbouw. Bewijzen hiervan hebben 
we door archeologische vondsten en we hebben het 
over circa 500 jaar voor Christus. Later, in de tijd van de 
Romeinen, woonden mensen in het gebied dat nu be-
kend is als Diekendaal. Je zou denken dat Diekendaal een 
dal is langs een dijk. Maar in werkelijkheid lag dat anders:

Diekendaal is een hoog gelegen gebied, waar al in 
de Romeinse tijd mensen hun vaste woonplek hadden. 
Tijdens het land bewerken kwamen er in de vorige eeuw 
kruiken en potten aan het licht, die archeologen uit de laat-
Romeinse periode dateerden. In 1836 staat hier tolhuis nr. 
22 voor de inning van het weggeld. Om boeren uit Heijen 
en omgeving de lange weg naar Gennep te besparen, ver-
rijst er in 1862 een korenwindmolen aan de oostzijde van 
de weg. De huidige weg volgt gedeeltelijk het tracé van 
de vroegere Rijksweg, die toen door het dorp Heijen liep. 
Langs deze weg ging in 1913 de tram Nijmegen-Venlo v.v. 
rijden met een halte bij die molen. Aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog (februari 1945) boden de Duitse 
militairen hier hevige tegenstand aan de oprukkende Brit-
se legereenheden. De Heijense korenmolen werd door 
de terugtrekkende Duitsers opgeblazen. 

Boommarterstraat De straat draagt de naam 
van een klein roofdiertje dat bij voorkeur ’s nachts jaagt. 
Hij voedt zich met vogels, eieren en honing. De boom-
marter is dus geen vriendje van imkers.

Dalweg Vóór egalisatie van dit terrein voor de 
woningbouw was hier een laaggelegen komvormig  

gebied, omgeven door hoger terrein, met andere 
woorden een dal.

Heesweg Weg die loopt naar/door de Heeze (=ge-
bied begroeid met hei, lage struiken en boompjes). Een 
van de veldpaadjes die vóór 1845 vanuit de Gennepse 
Zandpoort naar Heijen liep, baande zich een weg door 
het kreupelhout en struikgewas dat de Heeze bedekte.

Hengselsboomweg De naam ‘Hengselboom’ 
verwijst naar de galg van het gericht Heijen die hier in dit 
gebied gedurende de late middeleeuwen stond. Heng-
selboom = boom waaraan gehangen werd.

Lankerseweg De herkomst of betekenis van Lan-
ker is nog onzeker. Het zou kunnen wijzen op de weg die 
de veroordeelde met de beul liep naar de galg. Vergelijk 
het Middeleeuwse Lancervaert = reis naar de eeuwigheid.

Lijsterbesstraat De lijsterbesboom wordt tot 
20 meter hoog, heeft een geribbelde, zilvergrijze schors 
met goudgele of oranje herfstbladeren. In het najaar hel-
derrode bessen, die zeer in trek zijn bij lijsterachtige vogels.

Meidoornstraat De meidoorn is als plan een 
geliefd onderwerp bij dichters en schrijvers. Hij kan als 
boom een ouderdom van wel 500 jaar bereiken. De 
boom heeft een bruine stam vol barstjes, hard hout en 
takdoorn. De bloemen zijn wit of lichtroze in scherm-
vormige trosjes. De boom heeft een rode steenvrucht 
met pitjes. Hij komt bij tuinaanleg ook voor als struik of 
haag van 2 tot 4 meter hoog.

Een volgende keer meer verklaringen van Heijense 
straatnamen

What’s in a name (deel 1)
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vijf jaar. En we hebben deze mijlpaal de afgelopen 
maanden gevierd met vijf wekelijkse acties. Inmiddels 
zijn we ook een erkend leerbedrijf geworden van 
het ROC en Kenwerk. Ik ben leermeester en train 
leerlingen voor de functie van gastheer of gastvrouw, 
ober of manager. Voor leerling-koks is het hier niet 
zo geschikt in verband met de taalbarrière. Hier wer-
ken voornamelijk Aziatische koks.”

Wat is jullie concept?
Het is een Oriëntaals wokrestaurant met oriëntaalse 
personeelsleden die hun vak professioneel kunnen 
uitoefenen. Zij bereiden de gerechten zoals zij dit 
van jongs af aan in hun cultuur geleerd hebben. Mijn 
compagnon is de chef-kok en hij begeleidt dus de 

Gerrit, je zegt dat je afkomstig 
bent uit de Betuwe, hoe komt de 
Betuwe nou in Heijen terecht?
Gerrit: “ik had twee voormalige me-
dewerkers van mijn cafetaria in Dode-
waard beloofd dat ik hen zou helpen 
bij de opbouw van een cafetaria in 
Nieuw-Bergen. Zodoende reed ik ge-
regeld langs het toen leegstaande pand 
“De Heijense Molen”. En hoe vaker 
ik er langs reed, des te meer rees bij 
mij de gedachte “daar moet toch iets 
moois van te maken zijn!” Vijf jaar ge-
leden heb ik de knoop doorgehakt en 
ben er samen met een bevriend paar 
een wokrestaurant begonnen. Het pand 
kreeg een nieuwe naam: Molenzicht. 
Zoals je ziet komt de molen terug in 
ons logo. De afbeelding van de molen 
heeft een Chinese “twist” gekregen. Een 
jaar na de opening is mijn vrouw Amy 
ook komen helpen. In totaal heeft ze dat 
drie jaar gedaan. Inmiddels zwaait ze de 
scepter in een ander restaurant, maar 
ze heeft een warm hart voor deze zaak 
en ze is nog steeds bij de leiding be-
trokken. In augustus bestonden we dus 

Dit is de filosofie van Gerrit Cornelissen (46), die samen met zijn com-

pagnons het Oriëntaalse Wokrestaurant Molenzicht aan de Diekendaal 

runt. We gingen er naar toe en kregen een kijkje achter de schermen van 

dit populaire restaurant.

“Wij serveren
 géén boerenkool of hutspot

maar we weten dat
mensen genoeg en lekker willen eten....”

Bedrijfsinterview
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keukenbrigade. Zelf ben ik gastheer en stuur de bediening aan. De 
gerechten zijn allemaal oosters, maar dat wil niet zeggen dat we 
voor de kinderen geen frietjes en een snackje hebben. Vanaf het 
begin liep het hier al geweldig. Ik denk vast dat we heel Heijen al 
een keer in de zaak hebben gehad.”

Hebben jullie behalve het restaurant ook nog andere cu-
linaire activiteiten?
Ja, beaamt Gerrit, we hebben nu ook een professionele catering 
en eigen bezorgdienst. Onze koks bereiden de lekkerste Chinee-
soosterse gerechten die in buffetvorm bij de mensen thuis of bij 
het bedrijf geleverd worden. We hebben super lekkere standaard 
buffetten samengesteld, maar daarvan kan in overleg met onze koks 
natuurlijk altijd vanaf geweken worden. Een buffet bij de mensen 
thuis is al mogelijk vanaf tien personen voor een bedrag van € 
11,50 per persoon. Daarvoor heb je zes verschillende gerechten 
plus rauwkost. Het serviesgoed leveren we erbij en we halen de 
gebruikte borden ook weer op. Geen afwas achteraf dus! 

Wat veel mensen ook niet weten, hebben we gemerkt, is dat we 
ook een afhaal restaurant zijn. Een zogenaamde Take-Away. De me-
nukaart is te omvangrijk om op te noemen in dit verhaal, maar infor-
meer maar eens naar de mogelijkheden. Die zijn legio. Binnen afzien-
bare tijd verwacht ik ook een geheel vernieuwde website te hebben.”

De kerstdagen komen eraan, wat biedt Wokrestaurant 
Molenzicht?
Gerrit: “we hebben een feestelijk kerstdiner-wok-buffet samenge-
steld, waarin iedereen wel iets van zijn of haar gading vindt. Belang-
rijk is onbeperkt culinair genieten. Reserveren kan nog tot en met 
23 december. 

Wat zijn de toekomstplannen, hoe zien die eruit?
Gerrit: “eigenlijk vanaf het begin is het pand compleet veranderd en 
verbouwd en we bekijken ieder jaar of iets verbeterd kan worden. 

Daar blijven we de komende jaren 
ook nog wel mee bezig. Tot nu toe is 
het parkeerterrein al flink aangepakt 
en er is een speelplaats voor de kin-
deren en een rokersruimte gecreëerd. 
Het bedrijf is toegankelijk gemaakt 
voor mensen met een beperking en 
er is een invalidentoilet. Zodra de zon 
schijnt in het voorjaar gaat het ter-
ras open en dat blijft zo totdat het 
te koud wordt.” Voorlopig is het nog 
lekker druk in het restaurant. Wat de 
regering betreft, tja bezuinigen doen 
ze al jaren, aldus Gerrit. Er wordt veel 
heisa gemaakt, maar voor nu loopt 
het nog wel los. Hij heeft er niet zo’n 
zorgen over. De prijs is natuurlijk waar 
Molenzicht mee scoort, je kunt eten 
wat en zoveel je wilt “totdat de knoop 
los moet” voor een zeer redelijke prijs. 
Mensen willen lekker eten en genoeg. 
En daar zorgen ze bij Wokrestaurant 
Molenzicht voor. Letterlijk alle dagen 
van het jaar….

Oriëntaals Wokrestaurant Molenzicht
Diekendaal 23, Heijen
Telefoon 0485-532480
www.wokrestaurantmolenzicht.nl
Elke dag open van 12.00 tot 22.00 uur.

De Heijense Molen 
midden jaren zestig
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de tafel ging zitten. Gabry, die als Creative Director 
tien jaar lang mede aan de basis stond van het succes 
van RoverMedia, besloot het bedrijf van Johan over 
te nemen en voort te zetten. Zakelijk paste de puzzel 
prima in elkaar, maar Gabry was kort daarvoor beval-
len van een dochter. Ze voelde sterk de verantwoor-
delijkheid voor het bedrijf en haar collega’s, maar had 
aan de andere kant de zorg voor haar dochtertje. 
De combinatie werk en gezin loopt inmiddels goed 
en Gabry heeft nu sinds een jaar het gevoel echt op 
eigen benen te staan. 
Gabry werkte al tien jaar met Johan, was onder an-
dere verantwoordelijk voor de contacten met diver-
se klanten en had de creatieve eindverantwoording 

Nou ja, zo simpel ligt het natuurlijk ook 
weer niet. Maar toch! Wij zijn blij met 
RoverMedia, maar dat is wederzijds. 
Directeur Gabry Brinkhoff vindt de sa-
menwerking met ons al even leuk. Wij 
vinden het belangrijk dat u wat meer te 
weten komt over de mensen die daad-
werkelijk ons blad maken.

Hoe het ooit is begonnen
Toen wij met ons blad begonnen gingen 
we naar Johan van den Anker, destijds 
directeur van de RoverMedia-Group, 
die zetelt in de Tramhalte aan de Hoofd-
straat. We stelden hem de simpele 
vraag: Johan, wij willen een dorpsblad 
gaan maken, wat nu? Johan pakte dat 
idee gelijk op en u kent het resultaat. 
Johan is inmiddels niet meer verbon-
den aan RoverMedia. Zijn activiteiten 
bij zowel Eldorado Parken als Uitgeverij 
Zorgna bleken niet te combineren met 
RoverMedia-Group. Het werd tijd om 
het roer om te gooien en zo kon het 
gebeuren dat hij met Gabry Brinkhoff, 
medewerkster van het eerste uur, om 

Het Hèjs Nèjs, dat u met zo veel plezier tot ver buiten de Heijense gren-

zen leest, wordt zoals u weet al vanaf het begin in 2010 vormgegeven 

door reclamebureau RoverMedia-Group. Het gehele team zet zich in 

om iedere maand weer een zo mooi mogelijk blad te maken. Wij, als 

redactie, hebben het maar makkelijk. We leveren de foto’s en de ‘platte’ 

teksten in bij Rover, zij slaan aan het toveren en ziedaar!

Even kennismaken
met de

vormgevers
van het Hèjs Nèjs

Bedrijfsinterview
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Gabry Brinkhoff begeleidt alle creatieve processen.
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binnen RoverMedia. “Johan was en is echt een salesman”, zo vertelt 
Gabry. “Ik zie mijzelf meer als de creatieveling die dit commercieel 
weet om te buigen. De hele overname was zeker een hectische 
periode.” Op de vraag wat ze nu het leukste aan haar werk vindt, 
antwoordt ze: “de afwisseling en de uitdaging.  Iedere morgen begin 
ik met werken en ik weet nooit waar ik ’s avonds eindig. Belangrijk 
is om het teamresultaat en de deadlines in de gaten houden. Het is 
soms spannend: gaan we het nog redden om het werk af te krijgen? 
Als het dan lukt dan voel ik veel voldoening, zeker omdat het team-
work is. Ik wil iedereen het gevoel geven dat het niet alleen mijn 
bedrijf, maar ook zijn of haar bedrijf is. Over tien jaar hoop ik dat 
RoverMedia-Group nog steeds voor iedereen een fantastisch bedrijf 
is om mee te werken en voor te werken. En heel belangrijk is dat 
er voor iedereen een goede balans bestaat tussen werk en privé.”

Klanten
Een van de grotere klanten van RoverMedia-Group is het merk 
Rituals, u kent het wel. Rituals maakt inspirerende producten voor 
de verzorging van zowel je lichaam als je huis. Gabry en haar team 
ontwerpen alle verpakkingen van de Rituals-producten. Ook Nivea 
wist de weg naar Heijen te vinden. Toch leuk om te bedenken dat 
de verpakking van deze verschillende producten in Heijen zijn ont-
worpen! Enkele andere klanten van RoverMedia-Group zijn Kühne 
tafelzuren, PadiFood (producent van Oosterse en ambachtelijke ge-
rechten) en Limburgia Vlaaien. Verder adviseert RoverMedia-Group 
klanten bij het inrichten van stands, ontwikkelt het bureau huisstijlen 
en houdt het zich bezig met fotografie, het ontwerpen van verpak-
kingen en het maken van websites. Kortom het totale communica-

tietraject. Het RoverMedia-team gaat 
graag de confrontatie met de klant 
aan om te proberen samen tot een 
beter resultaat te komen. 

Gabry: “Wij informeren met al onze 
ervaring de klanten en denken hard-
op met hen mee. Het maakt ons niet 
uit of het een groot bedrijf is of een 
eenmanszaak. Voor beide kunnen we 
heel veel betekenen. Voor elke klant 
zoeken we de gepaste oplossing op 
reclamegebied. Verder ben ik heel erg 
blij met de locatie waar we zitten. Het 
DNA van RoverMedia zit in dit pand, 
dat voel ik. Last van de crisis? Ik denk 
dat momenteel iedereen in meerdere 
of mindere mate te maken heeft met 
de crisis.”
 

v.l.n.r. Freek van Triel, Janneke Tebarts, Willem Kuipers, 
Gabry Brinkhoff, Jose Müskens, Lizet Pennings

‘Het maakt ons niet uit of het 
een groot bedrijf is of een 

eenmanszaak. Voor beide kun-
nen we heel veel betekenen.’



Hèjs Nèjs
december 2012 35

Gabry privé
Gabry woont in Nijmegen samen met haar partner, die journalist 
en concertfotograaf is, en hun dochtertje Isabelle, die bijna drie jaar 
is. “Ik heb lieve ouders en schoonouders die bijspringen, ze komt 
echt niks tekort”, zegt Gabry. Maar door de lange werkdagen mist 
ze soms de contacten met haar dochtertje. De tijd gaat snel en 
natuurlijk mis je soms wat. Daarom zijn de zaterdagen en zondagen 
helemaal voor het gezin. Hier komt niets tussen. Het afgelopen 
jaar was best pittig in verband met de overname, maar haar doel 
voor volgend jaar is de balans tussen privé en bedrijf te verbeteren. 
Muziek maken, piano spelen en festivals bezoeken, staan nu even 
op een lager pitje, maar ook dat wil ze graag veranderen. Zelfs een 
verhuizing richting Heijen speelt door haar hoofd.

En dan Janneke…
Janneke Tebarts is volgens Gabry haar ‘linker- en rechterhand’ en wij 
geloven dat graag. Janneke straalt een enorme kracht en rust uit. 

De kwaliteiten van 
Janneke zijn het tech-
nisch uitwerken van 
onder andere ver-
pakkingen, maar ook 
het tijdig bijsturen 
van planmatige vraag-
stukken. Janneke, ooit 
begonnen als stagi-
aire, is na een lange 
periode van reizen 
en ervaring opdoen 

bij andere bedrijven weer teruggekomen op haar vaste stek. Op 
27-jarige leeftijd heeft zij al veel van de wereld gezien. Vorig jaar 
nog heeft zij tien maanden met rugzak rondgereisd door Nieuw-
Zeeland en Zuid-Oost Azië. Ze heeft vooral gezien hoe mensen 
die niks hebben toch gelukkig kunnen zijn. Deze ervaringen hebben 
haar gevormd. Behalve reizen mag de geboren en getogen Sieben-
gewaldse graag saxofoon spelen in een band, The Embrassibles. Met 
deze band treedt ze regelmatig op tijdens festivals. 

Stagiaire Lizet Penning heeft samen met het team van RoverMedia-
Group voor de frisse nieuwe lay-out van het Hèjs Nèjs gezorgd. 

Bedrijfsinterview

De resultaten van dit creatieve proces 
vindt u door het hele blad. 
De verschillende stagiaires die hun 
eerste werkervaring bij RoverMedia-
Group hebben opgedaan, vinden het 
team waarmee ze werken heel pret-
tig en enthousiast. Ze krijgen bij RMG 
de kans om écht onderdeel te zijn van 
het team en leren hierdoor ook een 
heleboel in een korte tijd.

Team RoverMedia
Naast Gabry en Janneke maken ook 
vormgever Willem Kuijpers en José 
Müskens deel uit van het vaste Ro-
verMedia-team. Willem is de creatieve 
sparringpartner van Gabry. Zijn focus 
ligt op product- en interieurdesign. 
José zorgt voor ondersteuning bij di-
verse administratieve werkzaamhe-
den. Verder werkt RoverMedia met 
een flexibel netwerk en is het een er-
kend stageleerbedrijf. 

Tot slot
Wij hopen met dit artikel de bijzondere 
creativiteit die het Hèjs Nèjs uitstraalt 
een ‘smoeltje’ te hebben gegeven en 
wij hopen als redactie natuurlijk dat 
deze prettige samenwerking nog heel 
lang zal blijven bestaan. Want de deur 
staat bij Rover altijd wagenwijd open 
voor ons. En dat waarderen wij zeer. 

Wij wensen het hele RoverMedia-
team fijne feestdagen en een artistiek, 
fantasievol, origineel, scheppend maar 
zeker ook financieel succesvol nieuw 
jaar toe.

Janneke heeft vooral gezien hoe mensen die niks 
hebben toch gelukkig kunnen zijn.
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Hejje - Mojjer - Natuurlijk

Het roodborstje is een van de vogels die je vaak associeert met Kerst-

mis. Hij staat immers op veel afbeeldingen zoals kerstkaarten en ook in 

boeken met Kerstverhalen komt hij veelvuldig voor. Vanaf onze prille 

jeugd weet dit parmantige vogeltje onze aandacht te trekken. Ieder van 

ons heeft als kind vast uit volle borst gezongen: “Roodborstje tikt tegen 

het raampje tik tik tik ...”

Roodborst - Robin
Erithacus rubecula

Brutaaltje
Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgie-
rig en goed van ver trouwen, zeg maar 
gerust brutaal. Terwijl je in de tuin be-
zig bent, kijken ze nauwlettend toe of 
er in de omgewoelde aarde iets eet-
baars te vinden is. Tegen soortgenoten 
zijn zowel mannetje als vrouwtje heel 
agressief en verdedigen zomers en ‘s 
winter fel hun territorium. Ze tonen 
daarbij de rode borstveren. Neem de 
proef maar eens op de som en plaats 
een stok met een rode doek in de tuin. 
Als die gaat wapperen door de wind 
zal het roodborstje de doek aanvallen 
omdat hij denkt dat een ander zijn ter-
ritorium is binnen is gedrongen. 

Zanger en zangeres
Om hun melancholische zang, met tril-
lers en oplopende tonen, ten gehore 
te brengen, gaan ze het liefst op een 
duidelijk zichtbare plaats zitten, zodat 
de hele omgeving de zanger of zange-

res aan het werk kan zien. Ons roodborst vormt 
een uitzondering op de algemene regel wat de zang 
betreft. In de regel zingt in de vogelwereld alleen 
het mannetje maar roodborstjes zijn erg geëman-
cipeerd. Het vrouwtje zingt net zo frivool als het 
mannetje. Kunnen ze mooi samen een duet zingen.

Nachtbraker
Men kan de roodborst heel het jaar tje rond horen 
zingen met uitzondering van de ruiperiode aan het 
eind van de zomer. Hij zingt de hele dag door maar 
is toch een echte “nachtbraker”. Hij wordt vooral 
actief in de schemering: zijn ogen worden dan op-
vallend groot en op dat ogenblik is hij een eerste-
klas druktemaker. Het gebeurt zelfs dat roodbor-
sten zingen bij volledige duisternis. 

Rode borst
In de volksverhalen heeft hij zijn rode vlek gekregen 
van de stervende Christus. Toen deze laatste aan 
het kruis hing werd zijn pijn nog verhoogd door 
een venijnige doorn in zijn doornenkroon. Niet dat 
de andere stekels niet pijnlijk waren, maar deze stak 
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Introductie

net naast zijn oog. Het roodborstje, nieuwsgierig 
als altijd, zat op het kruis en had het opgemerkt. 
Met zijn sterk snaveltje brak het de stekel af en 
trok hem heel voorzichtig uit de wonde. Daarbij 
viel er een druppel bloed op zijn borst en werden 
zijn pluimpjes rood gekleurd. Jezus zag dit en sprak: 
“Aan deze druppel bloed zal men voortaan her-
kennen dat jij mijn lijden hebt verzacht.” Vanaf dat 
ogenblik had het vogeltje een rode borst en werd 
het roodborstje genoemd

Een mooi moment om hiermee af 
te sluiten en jullie allemaal een ge-
zegende Kerst en een gezond 2013 
toe te wensen.
Tot in 2013

Groetjes,
Paul en Martha



Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje  
Mojjer’. Het wordt in Heijen 
dankzij onze adverteerders gra-
tis verspreid. Abonnementen 
voor personen, instanties en be-
drijven buiten Heijen zijn mo-
gelijk. Abonneren of informatie 
hierover via e-mail: dorpsblad@
heijen.info of via onderstaand 
correspondentieadres.

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

Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd of open-
baar 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 
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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 
bijdragen in de vorm van tek-
sten etc. tot uiterlijk de 1e van 
de maand;  fotomateriaal bij 
voorkeur tot een week hiervoor.

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Zaterdag 22 december 2012 
19.00 uur D’n Toomp

Diverse verenigingen - Kerstconcert

Dinsdag 1 januari 2013 
13.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 3 januari 2013 
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp

KBO - Kienen

Zondag 6 januari 2013
12.00-14.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler
Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 12 januari 2013 
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

Zondag 13 januari 2013
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 20 januari 2013
11.11 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenreceptie

Zaterdag 26 januari 2013
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Boerenverlovingsbal

Donderdag 31 januari 2013
14.00 - 16.30 uur D’n Toomp

KBO - Kienen

Zaterdag 9 februari -
Dinsdag 12 februari 2013

Carnaval met C.V. De Wortelpin en 
S.J.C. De Wortelpin

Zaterdag 2 maart 2013
20.00 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Wortelpinnejoeks

Donderdag 7 maart 2013
14.00 – 16.30 uur D’n Toomp

KBO - Kienen

Zondag 3 maart 2013
14.30 uur Sportpark de Heikamp

V.V. Heijen 1 – Juliana Mill 1

Zondag 17 maart 2013
14.30 uur  Sportpark de Heikamp

V.V. Heijen 1 – Estria 1

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt 
op 31 januari 2013

Agenda 2012 en 2013 Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie) 112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep 0900 - 8844

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

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

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767
    




