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zijn 50 jaar getrouwd
Anneke en Theo van Haare - van Lankveld

even napraten

Alle geslaagden proficiat!
Geslaagd!

Alpe d’Huzes

Ria van Essen-Bartels
wie kent haar niet..
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Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Samen aanpakken

Internetbankieren of bezoek een kantoor.

Het gemak van  
onbezorgd genieten

Vertrouwd en eenvoudig over je geld beschikken

Verder in dit nummer:  

Voor u ligt nummer 7/8 van Hèjs Nèjs (in augustus komt er geen Hèjs Nèjs 
uit). Eind september kunt u de laatste wederwaardigheden weer tot u nemen 
als nummer 9 verschijnt. Dit is ook het moment om allen die het afgelopen jaar 
hebben meegewerkt aan het maken en verspreiden van Hèjs Nèjs te bedanken. 
En ook een woord van dank aan onze sponsors, de bedrijven en personen die adverteren in ons blad. Zij zorgen 
er voor een belangrijk deel voor, dat Hèjs Nèjs gratis huis-aan-huis verschijnt. In deze Hèjs Nèjs kijken we terug 
op Alpe d’Huzes, is er aandacht voor de geslaagden, voor het 50-jarige huwelijk van Theo en Anneke van Haare, 
Teunesen Zand en Grint en het bijzondere verhaal van Ria van Essen.
Veel lees- en kijkplezier en een fijne vakantietijd!
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Evenals voorgaande jaren organiseert rij-
vereniging Ons Genoegen ook dit jaar weer een 
dressuurwedstrijd voor paarden. Deze wedstrijd 
vindt plaats op zondag 4 augustus, op het mooie 
terrein bij Dressuurstal De Kleine Hoef van John 
en Lisette Deenen, aan de Hoofdstraat in Heijen. 
De dag begint om half tien en het einde wordt 
verwacht om ongeveer vijf uur in de middag.

Het belooft een mooi festijn te worden met 
vele interessante onderdelen. Natuurlijk is er de 
spannende dressuurwedstrijd voor amateurs 
in de klassen B tot en met ZZ licht. Daarnaast 
wordt er in de middag, om ongeveer drie uur, een 
veulenshow gehouden. Aan deze show nemen 
veulens deel die gefokt zijn door de leden van de 
organiserende rijvereniging. In de middag zijn er 
leuke gratis attracties voor de kinderen.  Iedereen 
is van harte welkom op het dressuurterrein en de 
entree is gratis. 

Tijdens dit evenement is er natuurlijk ook de 
mogelijkheid om een drankje en een hapje te 
nuttigen op het gezellige terras. 

Ben je geïnteresseerd in de paardensport en zou 
je er eens nader kennis mee willen maken, of wil 
je zomaar een leuke en interessante zondag in de 
vakantie, kom dan op 4 augustus naar Dressuurstal 
de Kleine Hoef in Heijen. De koffie staat klaar.

Rijvereniging Ons Genoegen

Het was op zo’n zeldzame zonnige dag in juni 2013. Blij gemoed 
op de fiets gestapt en richting het dorpje aan de andere kant van 
de streep. op zoek naar graanvelden, die aan onze kant van de 
grens steeds zeldzamer schijnen te worden. de korenvelden ge-
ven mij het ultieme zomerse gevoel, waar ik in die trieste maan-
den november tot april smachtend naar uit kijk. Hoewel januari 
dan weer een lichtpuntje is in deze periode, maar dat heeft  te 
maken met een tweetal jaarlijks terugkerende heugelijke dagen, 
waarop respectievelijk in een grijs verleden getrouwd werd en ik 
22 jaar daarvoor  het levenslicht zag. de korenvelden hebben nog 
niet de goudgele kleur aangenomen, dus we hebben nog even. 
onlangs in italië had de maaidorser al zijn werk gedaan, maar 
daar zitten ze dan ook een stuk dichter bij de evenaar.

Al fietsend richting Hommersum over de Hommersumseweg en 
dan net voorbij center Parcs: daar is de mooiste laan van Heijen. 
Grillige eiken omzomen hier deze weg al heel lang. Prachtig!

over het fietspad langs de oude spoorbaan waar ooit de trein 
van Boxtel naar wesel reed, het nieuwe bruggetje over de kendel 
gepasseerd en via Pagepark met de fraaie architectuur, richting 
Hoofdstraat. kijken of de canna’s van meneer Van doorn er al 
waren. En ja hoor, hoewel nog in een pril stadium,  en het zijn er 
meer dan vorig jaar! Prima. Enkele columns geleden schreef ik al, 
dat het leven pas compleet en goed is als de canna’s er weer zijn. 
dit heeft te maken met behouden wat goed is, met levenskracht 
van de planter. zolang deze  canna’s er zijn, is het goed. Bijna thuis 
langs de tuin van wim linssen met de prachtige borders. ook 
hier is levenskracht aan het werk. Een beetje sentimenteel mis-
schien, maar het is zoals ik dat ervaar. 

Volgende maand geen Hèjs Nèjs maar hopelijk wel mooi zomers 
weer in (de rest van) juli en augustus, met blauwe luchten, veel 
zon, goudgele korenvelden, buiten eten en meer van het  zomerse 
genoegen, het dolce vita.

Vakantietip: 
dressuurwedstrijd in 
Heijen!

Rondje Heijen (5 en slot)

Column
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rechtstreeks ten goede aan het Zonnebloemwerk 
in Heijen, zoals bezoekjes en uitstapjes. Het restant 
komt ten goede aan het Zonnebloemwerk in heel 
Nederland, zoals ten behoeve van aangepaste 
vakanties. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage door 
het kopen van loten.

Rolstoel:
Wij hebben een rolstoel in ons bezit. Als iemand een 
rolstoel voor korte duur nodig heeft kan deze bij ons 
worden geleend. Een vergoeding is hiervoor niet nodig. 
U kunt contact opnemen met Harrie Gerrits, telefoon 
512961.

Zonnebloemloterij:
In mei zijn we met de loten langs de deur geweest in 
Heijen. Wij hebben het mooie aantal van 820 loten 
verkocht. Een groot gedeelte van de opbrengst komt 

Afgelopen maand is een aantal muzikanten 
van EMM geslaagd voor hun B-diploma en wel:
 
- Bionda Roelofs (schuiftrombone)
- Rick Assink (trompet)
- Dennis Ruhl (slagwerk)
- Merijn Lambregts (slagwerk)
- Sander Kremers (slagwerk)
 

Ook is Paul Flintrop (slagwerk) 
geslaagd en wel voor zijn 
D-diploma…!

Alle geslaagden van harte proficiat!

De geslaagden ontvingen uit handen van Simone Brons 
op maandag 24 juni hun diploma.

Geslaagd!

Verenigings- en ander nieuws

Bericht van zonnebloem 
afdeling Heijen

Met het frühschoppenconcert op 1 september a.s. 
luiden Die Original Maastaler het nieuwe muziekseizoen 
in. Vanaf 12.00 uur nodigen wij u van harte uit in 
gemeenschapshuis “D’n Toomp” om er samen met ons 
een paar gezellige uurtjes van te maken. 

En vergeet u niet de steunkaarten mee te brengen want 
er zijn weer verschillende mooie prijzen te winnen!

Nieuws van die original maastaler
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Op 15 juni bestond buurt-
vereniging het Hoefijzer exact 
40 jaar. Dat moest natuurlijk 
op dezelfde dag (een zaterdag) 
gevierd worden.

Met vergunning van de gemeente mocht de helft van de 
Hoefstraat afgesloten worden. Midden op de straat werd 
door de buurtbewoners een tent en een biercarrousel 
opgebouwd. De biercarrousel werd gesponsord door 
Frank Spit Natuursteen. Na om 2 uur ’s middags eerst 
een kop koffie met vlaai genuttigd te hebben, werden de 
aanwezigen in groepen van zes ingedeeld en begon een 
puzzeltocht door het centrum van Heijen, waarbij allerlei 
op het dorp betrekking hebbende vragen beantwoord 
moesten worden. Na een paar uur speuren was iedereen 
weer in de tent en werden de prijzen uitgereikt. De 
prijzen voor de speurtocht en de versnaperingen voor 
de jeugd werden gesponsord door Snellen Horeca 
Service. Omdat veel vragen op meerdere manieren 
konden worden beantwoord lokte de prijsuitreiking 
nog al wat commentaar uit, vooral natuurlijk van de 
dames. Maar door de twee juryleden Ron Wabeke en 
Peter Wessels, die van zichzelf zeiden dat ze altijd gelijk 
hadden, werden de protesten van de dames soepeltjes 
van de tafel geveegd. Bijkomend voordeel was dat de 
prijsuitreiking in een mum van tijd gebeurd was.

Nu kon het bier beginnen te vloeien, maar het bier 
wilde niet vloeien. Met zes man doken de organisatoren 
in paniek onder de tap om het probleem op te lossen, 
maar géén bier. Totdat een oude kastelein zich ermee 
ging bemoeien en binnen de kortste keren kwam er 
bier uit de kraan. Nadat iedereen enige aperitiefjes 
naar binnen gewerkt had werd de hapjespan van het 
Heijes Hepke op temperatuur gebracht. De mannen uit 
de buurt die thuis nóóit koken stonden er nu er het 
hardst in te roeren en met succes, want het smaakte 
voortreffelijk.Vervolgens werden door middel van een 
rad van avontuur de zoldercadeau’s die iedereen mee 
had gebracht verloot. Het was zo spannend dat zelfs 
de vrouwen er stil van waren…(maar niet lang). Je kunt 

het niet bedenken wat mensen op hun rommelzolder 
gevonden en ingepakt hadden. 
Een paar voorbeelden: Een tweede- of derdehands 
kandelaar met de spinnenwebben erbij, keurig ingepakt. 
Een sleutelrekje met de sleutels er nog aan. Dat is nog 
wel handig. Een fles jonge jenever. Wie bewaart er nou 
jonge jenever op zijn rommelzolder?

Een paar muizenvallen inclusief de ermee gevangen 
muizen. Gelukkig dat de beestjes niet meer leefden want 
anders waren ze beslist in een glas bier verdronken. 
Vervolgens begon de feestavond die tot 1 uur ’s nachts 
zou duren. Om 1 uur moest volgens de vergunning van 
de gemeente de boel afgebroken worden. Maar gezien 
de toestand waarin de meeste buurtgenoten verkeerden 
was de organisatie terecht bezorgd dat ze het afbréken 
te letterlijk zouden nemen. Daarom werd dit maar tot 
de volgende middag uitgesteld. Geheel tégen de regels 
van de gemeentevergunning. Dat zou in de tijd dat we 
nog een echte politie hadden, in de persoon van Joep 
Terhaar beslist niet gebeurd zijn.

Al met al mogen we zeggen dat het 40-jarig bestaansfeest 
van het Hoefijzer meer dan geslaagd is.  Alle buurtgenoten 
bedanken hiervoor het bestuur, het feestcomité en allen 
die er aan bij gedragen hebben om dit feest te laten 
slagen. Laten we hopen dat deze oudste buurtvereniging 
van Heijen nog tot in lengte van jaren zal blijven bestaan.

De oplettende lezer zal het inmiddels wel opgevallen 
zijn dat het bovenstaande verhaal met een korreltje zout 
genomen moet worden, maar dat is nu juist de stijl van 
onze buurtvereniging: Niet te serieus, maar bére-gezellig.

Buurtbewoner  Jan.

Noot van de 
redactie: Kijk, op 
dit soort vrolijke 
verhalen zitten we 
te wachten. Stuur 
ze in!

Buurtvereniging het Hoefijzer

Verenigings- en ander nieuws

bestaat 40 jaar
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De periode tussen twee seizoenen in is aangegrepen 
om het dak op de kantine en vier kleedlokalen van 
V.V. Heijen te vernieuwen. Sinds het betrekken van het 
huidige sportpark in 1980 zijn er slechts sporadisch 
werkzaamheden aan het dak verricht, dus deze 
grondige ingreep was op zijn plaats.  De dakrenovatie is 
ook aangegrepen om vanuit de kantine een doorgang 
naar de zolder te creëren. Vanaf nu kan de grote 
ruimte op de bovenverdieping benut worden voor 
diverse doeleinden. Hiermee zijn de werkzaamheden 
aan de gebouwen nog niet afgerond. De komende 
tijd zal de warmwatervoorziening en de CV-installatie 
gerenoveerd worden.

SEIZOEN 2013-2014 VAN START
Op het moment dat deze Hèjs Nèjs in de bus valt, 
staat het nieuwe voetbalseizoen op het punt van 
beginnen. Het eerste elftal miste het afgelopen jaar 
net de mogelijkheid om te spelen voor promotie en 
komt derhalve ook dit seizoen uit in de 5e klasse. De 

Heijenaren zijn ingedeeld in een competitie met 
behoorlijk veel nieuwe en onbekende tegenstanders. 
In de 5e klasse H komt Heijen de volgende teams 
tegen:  De Zwaluw (Oeffelt), HBV (Beers), Gassel,  
Estria (Escharen), GVV’57 (Grave), Siol (Katwijk), 
OKSV (Overlangel), Maaskantse Boys (Maren-
Kessel), Ravenstein, Ulysses (Megen) en Vianen 
Vooruit (Vianen). Naast het eerste elftal spelen nog 
3 seniorenelftallen hun wedstrijden op zondag. Op 
zaterdag zijn als vanouds de diverse jeugdteams en 
de veteranen actief. De voetbaltak in Heijen wordt 
dit seizoen uitgebreid met Voetbal-Extra. Hierbij 
beoefenen mensen met een verstandelijke beperking 
de voetbalsport.  V.V. Heijen vindt het prettig dat het 
spelen van voetbal voor iedereen toegankelijk en 
mogelijk is.

Als je interesse hebt om mee te spelen, ben je van 
harte welkom bij de vereniging. Stuur een mailbericht 
naar de ledenadministratie, die wordt beheerd door 
Stella Roodbeen (stellavvheijen@gmail.com) en we 
zien je graag op het sportpark. 

V.V. Heijen weer onder dak

Verenigings- en ander nieuws

Ons redactielid Harrie Janssen is onlangs onderscheiden 
met de Zilveren Waarderingsspeld van de KNVB. Harrie 
kreeg deze onderscheiding voor het feit dat hij gedurende 
meer dan 20 jaar als scheidsrechter actief is geweest en 
tevens als rapporteur beoordelingen van scheidsrechters 
heeft verricht.  De redactie feliciteert Harrie met deze 
terechte waardering.

waardering van de kNVB
voor Harrie Janssen



Recept van de maand:

Hallo TopKoks en -Kokkinnen van Heijen!

Al enige tijd zetten wij geregeld een recept op het prik-

bord. De meeste komen tot nu toe opborrelen uit de 

redactie zelf. 

We weten echter zeker dat er culinaire talenten in ons 

dorp wonen (die vind je namelijk óveral) en daarom ons 

verzoek:

Stuur eens je lievelingsrecept naar dorpsblad@heijen.info 

En als we het recept héél lekker vinden klinken mag je het 

ook best een keer voor de redactie komen koken. Haha!

Alvast bedankt.....

De Redactie

Welkom in Heijen!
Wederom grote vreugde in de Hoefstraat. 
Daar werd Romy geboren, dochter van 
Jeroen Brugman en Saskia Franken.
Van harte gefeliciteerd. 

We schrijven zondag 23 juni 2013. Volgens de kalender is de 

zomer begonnen. Aangezien we als redactie eenmaal per jaar 

gezamenlijk erop uittrekken om ergens een kopje koffie gaan 

drinken met een stukje vlaai erbij hadden we afgesproken 

op deze dag de uitspatting te combineren met een mooie 

fiets tocht. Hans en Harrie hadden de tocht tot in de puntjes 

voorbereid. Er moest zo’n veertig kilometer worden gefietst. 

Maar wat er gebeurde. Om 12.00 uur kwamen we samen 

op het kerkplein en we keken bedenkelijk naar de lucht. Ter 

plekke werd de fietstocht met de helft teruggebracht. Er dre-

ven namelijk donkere regenwolken onze kant op. Maar redac-

tieleden zijn doorzetters! Dapper werd de fiets beklommen 

en daar gingen we. De Gennepse brug over, richting Oeffelt, 

achterlangs naar St. Agatha. We stopten even bij het klooster 

dat open was voor het publiek. Wij naar binnen. Hier kun je 

kennis nemen van het Rijke Roomsche kloosterleven in de 

afgelopen eeuw. Even later stond het buiten toch een potje 

te sausen! Na de bui en de bezichtiging van de permanente 

tentoonstelling in het klooster stapten we weer op de fiets 

richting Cuijk. Daar hield ons geluk op. Regenpakken, paraplu’s, 

van alles kwam er uit de fietstassen te voorschijn. In de stro-

mende regen stonden we op de pont naar Middelaar. Onder 

een boom vonden we nog even een schuilplekje. 

De weg van Middelaar naar Plasmolen werd snel overbrugd, 

want de cafés aldaar lokten. Ha, daar was de koffie met het 

gebak! Om nog wat verder op te drogen  en om ons zomer-

verdriet te verdringen, nuttigden we in een aanpalend café 

een paar biertjes en wijntjes. De laatste etappe langs het Gen-

neperhuis was zo gepiept, ook al hielden we het toen weer 

niet helemaal droog. Ondanks de tegenwerking van de weer-

goden hebben we toch een gezellige middag gehad en zijn er 

meteen een paar leuke ideeën voor het Hèjs Nèjs geboren.

Hopelijk zit u dit stukje in de stralende zon te lezen. 

Dan is het toch nog goed gekomen met de zomer van 2013.

De redactie.

Zomer 2013 

 

Kunstzinnige

• De beeldhouwer kan kinderen en ouderen naar zijn
  hand zetten.
• Miniaturen zijn het product van maximale
  toewijding.
• Is niet elke kunstuiting uit de kunst?
• Zit de keramist gebakken met zijn originele stijl?
• Is het niet vreemd dat een borstbeeld op een
  voetstuk wordt geplaatst?
• Kookkunst zie je op schotels en schilderijen. 
• Moet je de toonladder gebruiken om in de
  notenboom te kunnen klimmen?
• Iemand die toneel speelt, staat niet  altijd op de planken.
• Steken kunstenaars veel arbeid in hun werken?
• Maakt de kunstzinnige wijnbouwer vinorellen 
  in plaats van aquarellen?
• Is een kalligraaf een schrijf-ster?

Paul Rongen

doordenkertjes
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Nou, horen wij je denken, die ken ik inderdaad niet. Hoogste tijd om 

deze sympathieke dame, afkomstig uit wormerveer, maar al tien jaar 

wonend in de Hermelijnstraat eens voor te stellen…

Waarom Ria, zul je vragen. Wij dachten 
dat Ria, die opgroeide in Bloemendaal, 
een heel andere jeugd en volwassen leven 
achter de rug heeft dan de Heijenaren die 
hier geboren en getogen zijn. En dat ver-
moeden klopte. Dit is haar verhaal:

Ria werd geboren in 1936 en is nu dus 
77 jaar oud. Ze is de jongste uit een 
gezin van vier kinderen. Vanaf haar ge-
boorte is ze al niet zo goed ter been, 
ze is links aangeboren spastisch. Ze heeft 
dan ook een scootmobiel, misschien zie 
je haar wel eens door Heijen crossen!

De jongste en spastisch zijn heeft wel 
wat nadelen, aldus Ria, omdat ze moeilijk 
liep werd ze op school geregeld gepest 
en haar oudere broers en zus meenden 
dat ze extra over haar moesten vade-
ren en moederen. Maar ja, zegt ze, daar 
groei je wel overheen! Ze vertoefde in 
haar jeugd graag in de duinen en op het 
strand.

De oorlogsjaren
In Heijen hebben vele ouderen oorlogs-
herinneringen aan de evacuatie, maar 
Ria heeft heel andere dingen meege-
maakt. Direct na het uitbreken van de 

wie kent haar niet..
dorpsgenote Ria van Essen-Bartels,

oorlog ging haar vader in het verzet en ook Ria werd 
ingeschakeld, hoewel ze zich daar nauwelijks van be-
wust was. In haar sokken werden illegale krantjes 
gestopt, die ze dan lopend naar bepaalde adressen 
moest brengen. Onderweg mocht ze niet ergens blij-
ven spelen, maar rechtstreeks erheen en teruglopen. 
Kinderen werden door de Duitsers nooit gecontro-
leerd. In die tijd, zo vertelt Ria, kwamen er vaak totaal 
onbekende mensen bij hen over de vloer. Haar vader 
was een moedig man, hij was nooit bang.

Toch is een van de verzetsstrijdsters die bij de fa-
milie Bartels over de vloer kwam later zeer bekend 
geworden. Het was Hannie Schaft, beter bekend als 
het meisje met het rode haar. Het kan Ria nog steeds 
emotioneren als ze erover spreekt. Hannie was een 
briljante rechtenstudente, die het nog ver had kunnen 
brengen in bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Slechts 
enkele dagen voor de bevrijding werd Hannie alsnog 

Het was Hannie Schaft, 
beter bekend als het meisje 

met het rode haar.

Interview
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Verkering
Ria leerde haar man Jan van Essen, 
kennen op het station van Wormer-
veer, op 1 maart 1959. Jan wist het ge-
lijk. Hij zei tegen Ria: “toen ik je zag wist 
ik zeker dat ik met jou zou trouwen!” 
Ria moet er nog hartelijk om lachen, 
zelf wist ze dat nog niet meteen. Toch 

werd het verkering. Jan was zestien 
jaar ouder dan Ria en met trouwen 
werd niet lang gewacht. Al in augustus 
1959 gaven ze elkaar het jawoord. Er 
heerste grote woningnood en dus trok 
het stel in bij een oudere heer die een 

door de Duitsers gefusilleerd. Ze ligt begraven in de Bloemendaalse 
duinen. Na de oorlog ging het gezin Bartels geregeld naar de oor-
logsgraven in de buurt. Vader praatte echter nooit meer over de 
oorlog. Wilde  er niemand mee belasten.
Wat de mensen hier ook niet hebben meegemaakt is de Honger-
winter van 1944/1945, Ria dus wel. Mensen stierven van de honger 
zomaar op straat. Je zag mensen en kinderen soms tegen een hekje 
zitten, dood. Ze heeft zelfs razzia’s meegemaakt. En ook tulpen-
bollen gegeten. Die werden opengesneden, het bittere oneet-
bare har t werd eruit gehaald. Vader stookte kleine stukjes hout 
in een noodkacheltje. Daarop werden suikerbieten gekookt en 
dan kreeg je bietenstroop. Tijdens de bevrijding zag ze de tanks 
met daarop Amerikaanse en Canadese soldaten het nabijgelegen 
Haarlem binnenrijden. 
Dat was pas in mei 1945, toen Heijen al een paar maanden bevrijd 
was. De oorlog heeft een groot deel van haar jeugd bepaald. Na de 
oorlog kwam het Zweedse wittebrood, heerlijk… wat een traktatie. 
Het was net gebak! Ook de diverse bevrijdingsfeesten staan Ria nog 
helder bij. Op de hoek vlakbij hun huis was een plein en daar was 
het feest. Orkestjes speelden op straat. De mensen gingen allemaal 
dansen. Ria kreeg voor het eerst van haar leven chocolade, ze had 
tot die tijd geen idee hoe dat smaakte.

Wordt vervolgd op blz 13

Interview

Jan werkte bij 
Cacao de Zaan 

als cacaobrander. 
Dat is toch een 
apart beroep!

Ria van Essen-Bartels
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huis had in Wormerveer. Ria heeft de man tot zijn dood verzorgd. 
Hun oudste zoon Hendrik Jan werd geboren toen deze heer nog 
leefde. Na zijn dood kochten Jan en Ria zijn huis en knapten het van 
boven tot onder op. De hele spaarpot ging eraan! Jan werkte bij 
Cacao de Zaan als cacaobrander. Dat is toch een apart beroep! Het 
gezin werd uitgebreid met dochter Marleen. Ria werkte twintig jaar 
in Wormerveer in de Thuiszorg.

De klassieke vraag: hoe kwam  Wormerveer in Heijen terecht?
Ria lacht: “onze zoon Hendrik Jan leerde ongeveer dertig jaar geleden 
tijdens de Volleybalfeesten de Gennepse Ellen Spikmans kennen. Ze 
kregen een relatie en gingen samenwonen in Gennep. Hendrik Jan was 
opgeleid tot tuinman, echt waar, maar door een ongeval tijdens mili-
taire dienst kon hij dat beroep niet meer uitoefenen. Inmiddels werkt 
hij bij de Verslavingszorg. Mijn dochter Marleen woont met man en 
kinderen in Maarssen. Toen mijn man ziekelijk werd stelde Hendrik Jan 
voor dat wij bij hem in de buurt zouden komen wonen en dat hebben 
we toen gedaan. We verkochten ons huis en kwamen zestien jaar gele-
den terecht in een flat aan de Brugstraat in Gennep. Ik kon er helemaal 
niet wennen, vond het er verschrikkelijk. Wel een jaar lang hebben we 
geprobeerd er weg te komen en eindelijk lukte het. We kregen deze 
seniorenwoning aan de Hermelijnstraat toegewezen. Hier heb ik het 
heel goed naar mijn zin. 

Mijn man is zes jaar geleden overleden en sindsdien woon ik alleen. 
Tot mijn grote verbazing kan ik heel goed met mezelf overweg. Dat 
had ik niet verwacht. Ik verveel me nooit, ik kan heel goed alleen zijn. 
Ik luister veel naar de radio en naar klassieke muziek. Puzzelen doe ik 
ook graag om mijn hersens gaande te houden! Geregeld ga ik op mijn 
scootmobiel naar Gennep voor boodschappen, kapper, fysiotherapie. 
Dan ben ik vaak uren weg! Mijn scootmobiel parkeer ik bij Albert 
Heijn  binnen, dat vinden ze goed..”

Thea Klein van de Zonnebloem 
bezoekt mij een maal per vijf weken. 

Dat is gezellig.

Interview

Wat is het grootste verschil met het 
westen?
Ria: “het is hier heerlijk rustig! Als de 
mensen plat praten heb ik soms moei-
te ze te verstaan. Het dialect kan ik nu 
wel in grote trekken volgen, maar zelf 
plat praten, nee dat lukt echt niet. De 
buren zijn heel erg aardig. 
Als het sneeuwt, vegen ze mijn stoep-
je ook. Ik heb grote steun aan hen. In 
Wormerveer is dat toch heel anders, 
hoor, daar leven de mensen veel meer 
langs elkaar heen. Dat iedereen elkaar 
op straat begroet, dat vind ik ook wel 
wat hebben. Thea Klein van de Zon-
nebloem bezoekt mij een maal per 
vijf weken. Dat is gezellig. Verder ga ik 
iedere dinsdagmiddag naar de yogales. 
Ik ben niet zo’n verenigingsmens. Twee 
jaar geleden ben ik met de Zonne-
bloem op reis geweest naar de Moezel 
in Duitsland. Dat was heel leuk. Gewel-
dig zoals je in die week verzorgd en 
verwend wordt! Alle respect…”

Heb je nog wensen voor de toekomst?
Ria hoopt dat het nog even zo door-
gaat zoals het nu gaat. Ze is helemaal 
tevreden met het leven dat ze nu 
leidt. Trots leidt ze ons ten slotte nog 
even rond door de verrassend ruime 
senioren woning, die ze heel gezellig 
heeft ingericht.

Dus als je een aardige dame door 
Heijen ziet rijden op haar scoot mobiel, 
dan weet je voortaan tegen wie je 
zwaait!
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Natuurlijk stonden Anneke en Theo om allerlei redenen al heel hoog op 

onze interviewlijst, maar nu het 50-jarig huwelijk eraan komt, is het hele-

maal de hoogste tijd voor een interview. Eerst maar eens wat feitjes.

Theo werd 78 jaar geleden, in 1935, ge-
boren in Wanroy. Hij komt uit een gezin 
van veertien kinderen, acht meisjes en 
zes jongens. De oudste en de jongste 
schelen maar liefst 21 jaar. Anneke werd 
in 1936 geboren in Venhorst en komt 
uit een gezin van acht kinderen, waar-
onder zelfs drie tweelingen! In 1955 trof 
het stel elkaar voor het eerst op de Ven-
horstse kermis. Anneke had geen idee 
waar Wanroy lag, die kant was ze nog 
nooit opgeweest. De verkering duurde 
acht jaar. Theo en Anneke probeerden 
een huis te bouwen in Wanroy, maar zo 
zegt Theo: “de bank lag dwars, want de 
gemeente wilde niet garant staan. Dat 
was me een toestand!” Er is in vijftig jaar 
dus niet zo veel veranderd. 

Hoe zijn jullie in Heijen terechtgekomen?
Theo werkte bij de Boerenbond en 
kwam zodoende in contact met vee-
voederbedrijven. Het bleek dat Hendrix 
Voeders (De Körver, zoals Theo dit be-
drijf noemt) op zoek was naar nieuwe 
werknemers. Ze hadden zelfs al een huis 
voor het jonge stel, Lijsterbesstraat 1 in 
Heijen. Theo nam de baan én het huis 
met beide handen aan. Het eerste jaar 
werd het huis gehuurd, daarna kon het 
worden gekocht. Theo werkte er tot zijn 
vroegpensioen in 1993.  Op 58-jarige 

Anneke en Theo van Haare - van lankveld

leeftijd mocht hij al stoppen. Hij was heftruckchauf-
feur in de zakgoedloods. Bij Hendrix was Theo kind 
aan huis.

Hij heeft namens de FNV 20 jaar in de bedrijfsraad ge-
zeten. Bij (dreigende) arbeidsconflicten werd vaak de 
bemiddeling van Theo ingeroepen. Omdat Theo in ploe-
gendienst werkte had hij wat tijd over en kon hij bij de 
boeren in de omgeving wat extra werken. Een echte 
hobby had Theo verder niet, maar zoals hij zelf zegt: “geef 
me een schop, een hark en een riek, en ik ben gelukkig.”

Het gezin Van Haare
Op 3 augustus 1963 werd er getrouwd. Anneke had 
haar trouwjurk zelf genaaid. Door de wat zwakke ge-
zondheid van Anneke in de beginjaren van het hu-
welijk (ze had longproblemen) duurde het tot 1969 
voordat hun zoon John geboren werd. In de week 
vóór de geboorte van John naaide ze nog gauw ze-
ven jurken en een mantelpakje voor vrouwen in de 
buurt. In 1975 werd het gezin gecompleteerd met de 
komst van dochter Antoinette. In 1970 werd Theo lid 
van het Dionysiusgilde. Dit kwam tot stand door de 
volgende deal: Martien Holtmeule, die ook bij Hen-
drix werkte, was lid van het Gilde. Als Theo lid zou 
worden van het Gilde zou Martien lid worden van de 
FNV. En zo geschiedde. Dat is inmiddels dus al meer 
dan veertig jaar geleden. Ook Anneke werd lid. Zij 

zijn 50 jaar getrouwd

Bij Hendrix was Theo 
kind aan huis

Interview
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maakte en vermaakte maar liefst dertig jaar lang de gildepakken. De 
laatste nieuwe kostuums heeft zij niet meer gemaakt.

Zoon John, vier jaar oud, wilde ook heel graag lid worden van het 
Gilde. Anneke zei: “wacht maar, ik zal kijken wat ik kan doen.” In één 
avond en een halve nacht naaide ze voor John een gildepakje zodat 
hij de volgende dag in vol ornaat mee kon naar het Koningschieten. 
Zoon John heeft het gildeleven dus al met de paplepel ingegoten 
gekregen en is nu penningmeester. Theo is twee maal Gildekoning 
geweest, in 1980 en in 2001. Zie de mooie foto bij dit artikel. Hij 
zat in het trommelkorps van de Kring Land van Cuijk en heeft altijd 
met het schild voorop in de optochten gelopen. Voor zijn verdien-
sten is Theo benoemd tot erelid. Hij ontving zelfs een Koninklijke en 
Pauselijke onderscheiding voor zijn verdiensten. Helemaal verdiend! 
Het stel ging in het verleden geregeld op vakantie met diverse gildes 
uit de nabije omgeving. Meestal ging de reis naar bedevaartsoorden. 
Zo kwamen ze in Rome, Lourdes, Fatima, Gdansk, Warschau, San-
tiago de Compostela. De gildekleding ging altijd mee, want er was 
meestal wel een processie waar ze aan deel konden nemen. Anneke 
kreeg een baan bij de school. Zij heeft deze ruim 28 jaar gepoetst. 
Eerst was het maar één kleuterklaslokaal, maar elk jaar kwam er wel 

In één avond en een halve nacht naaide 
ze voor John een gildepakje

wat bij aan lokalen en ook de gymzaal. 
John mocht met zijn moeder mee als 
ze ging poetsen. Zo kon het gebeuren 
dat John in de Sinterklaastijd een man-
tel en een mijter in een kast op school 
zag hangen. “Hé”, zei John, “Sinterklaas 
is zijn jas vergeten.” Daarna was het 
snel over met het geloof in de Sint! 

Ook heeft ze jarenlang het kantoor van 
Hendrix gepoetst en stak ze asperges 
en plukte ze aardbeien bij de familie 
Verhoeven aan de overkant. Anneke 
is collectant bij de Hartstichting en ze 
houdt van tuinieren. Zo kweekt ze bij-
voorbeeld dahlia’s die ze gebruikt voor 
bloemstukken in de kerk. Ze heeft nog 

Zo kweekt ze 
bijvoorbeeld dahlia’s 
die ze gebruikt voor 

bloemstukken in 
de kerk

Anneke en Theo van Haare - van Lankveld op 3 augustus 1963

Wordt vervolgd op blz 17
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bij Jan Linders een mooi kerstpakket 
voor hem. Anneke is “hulpkoster” in 
tijd van nood. Samen met Johan Poels 
en Toon Theunissen verricht ze dit 
dankbare werk. Ook ontmoet je haar 
bij rouw- en trouwdiensten, hoewel die 
laatste niet meer zo vaak voorkomen.

Het gouden huwelijk
Lief en leed hebben Theo en Anneke 
altijd gedeeld. De geboortes van de 
kinderen en de successen van het Gilde 
waren natuurlijk hoogtepunten. Maar 
er is ook verdriet geweest. In 1981, een 
half jaar na het gouden huwelijk van 
Theo’s ouders verongelukten zij beiden. 
Ze waren op bezoek geweest bij een 
zus van Theo. Toen ze na het bezoek 
de Middenpeelweg op reden werd de 
auto gegrepen door een vrachtwagen. 
Ze waren allebei op slag dood. Ja, daar 
staat je verstand even bij stil.

Maar een nieuw hoogtepunt staat hen 
te wachten: het gouden huwelijksfeest 
op 3 augustus. Natuurlijk begint het 
met een H. Mis om 13.30 uur in 
de Dionysiuskerk en daarna wacht 
Restaurant Wahlen in Siebengewald 
hen op voor een fijn diner en daarna 
een receptie. Daar mag het Gilde 
natuurlijk niet bij ontbreken. 

Theo en Anneke, opnieuw een gouden 
stel in Heijen! Wij feliciteren hen van 
harte met deze mijlpaal en we hopen 
dat ze nog lang in ons midden mogen 
blijven. Natuurlijk zien we Theo het 
liefst zo snel mogelijk weer met het 
oranje veiligheidsvestje aan door Heijen 
kuieren. En Anneke past op hem…

een tip voor ons, die we Heijen niet willen onthouden: wil je mooie 
rozen, leg dan iedere week een bananenschil onder de struik en je zult 
zien hoe mooi ze gaan bloeien!

Theo en Anneke nu
Na zijn pensionering werd Theo door de gemeente benaderd. Zou 
hij het zwerfvuil in het dorp Heijen willen opruimen? Theo zei ja en 
nu herkennen we Theo allemaal in zijn oranje veiligheidsvest. Per week 
prikt hij zakkenvol rommel op, die prompt iedere week keurig door 
de gemeente bij hem thuis worden opgehaald. Theo maakt ook deel 
uit van de groenploeg, die eenmaal per maand de ruimte rond de kerk 
schoonhoudt. Als er niemand is om koffie te zetten doet Anneke dat. 
Alleen het laatste half jaar moeten we Theo een beetje missen. Hij tobt 
wat met zijn fysieke gesteldheid, maar gelukkig gaat het de goede kant op. 
We herinneren ons allemaal dat Theo naar het ziekenhuis ging voor 
een nieuwe heup en er met een openhartoperatie achter de rug weer 
uitkwam. Dat was erg schrikken. Eenmaal thuis kwamen  er wel achttien 
fruitmanden en Anja Jansen zorgde voor een grote verrassing. Zij won 

Anja Jansen zorgde voor een grote 
verrassing. Zij won bij Jan Linders een 

mooi kerstpakket voor hem

Daar mag het Gilde 
natuurlijk niet bij 

ontbreken. 

Interview
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de bron van alle goeds
Hebt u ooit ervaren dat mensen u in de steek lieten? Dat het mooie 
gepraat van mensen dikwijls onoprecht is? U weet ook dat de bron van 
al het goede de Geest, God, is. Toch bouwen mensen vaak hun hoop op 
mevrouw X of mijnheer Y en als dezen teleurstellen, menen mensen dat 
alles verloren is. Dit nu is een grote dwaling. We zullen ons goed voor 
ogen houden dat de mogelijkheden die de mensen ons geven slechts de 
instrumenten zijn van de Allerhoogste Oorzaak, tenminste in zoverre het 
om het goede gaat.

De enige oorzaak, de enige oorsprong van ons geluk en van onze vreugde 
is de overal tegenwoordige scheppende macht, God. De wateren stromen, 
maar de bron blijft. Ons algeheel welslagen is pas mogelijk vanaf het mo-
ment waarop wij ons bewust zijn van deze waarheid. Zolang wij erin vol-
harden onze hoop te vestigen op mensen of op omstandigheden zijn we 
niet aangesloten op de grote elektrische centrale: wij stellen ons tevreden 
met elektrische groepen die op een gegeven moment kunnen uitvallen en 
die maar weinig energie leveren. Als mensen tenminste zijn aangesloten 
op niets en in het donker leven. Dat komt helaas ook zeer veel voor. Om 
met Bijbelse woorden te spreken: “Het Licht schijnt in de duisternis maar 
de duisternis nam het niet aan.” (Joh. 1,5)

Als u brood wilt hebben, rekent u dan alleen op de bakker op de hoek 
en neemt u dan maar niets als hij gesloten is? Nee, u weet dat de grote 
graanschuren van de wereld nog andere bakkers voorzien dan die in uw 
buurt. Het is mogelijk dat de Geest zich bedient van mijnheer X of van 
mevrouw Y om u juist dat te geven wat u verlangt. Maar waar het op 
aankomt, is noch mijnheer X, noch mevrouw Y maar de Geest. Ziet u het 
verschil? Het is een uitnodiging voor ons om te erkennen dat het goede 
slechts van Hem komt.

Pastoor H. Reijnen

Het kerkbestuur en pastoor Reijnen wensen iedereen 
een fijne vakantie toe.

Heisa

Zaterdag 03 augustus 
geen dienst

Zondag 04 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 10 augustus 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 11 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 17 augustus 
geen dienst

Zondag 18 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 24 augustus 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 25 augustus 09.30 uur  
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zaterdag 31 augustus 
geen dienst

augustus
2013

vieringen in

H. dionysius Heijen, jaargang 32 
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



Wie wil onze onderhoudsploeg enkele uurtjes per maand komen helpen 
bij het onderhoud rondom de kerk en op het kerkhof? De eerste maandag 
van de maand krijgt het kerkhof een beurt en de tweede maandag wordt 
rondom de kerk alles bijgewerkt.

Het laatste jaar zijn enkele vrijwilligers door ziekte e.d. gestopt. Wilt u ons 
misschien komen helpen?

Kom dan op maandagmorgen een keertje langs, rond 10.00 uur staat de 
koffie altijd klaar.

Heisa

onderhoud kerkhof 
en rondom de kerk

Zondag 01 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 07 september 
geen dienst

Zondag 08 september 09.30 uur 
Zonnebloemziekendag; 
Eucharistieviering met zang

Zaterdag 14 september 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 15 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zaterdag 21 september 
geen dienst

Zondag 22 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 28 september 19.00 uur  
Gebedsdienst met het Gezinskoor; 
er is tevens kindernevendienst

Zondag 29 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

september
2013

vieringen in

Na een dagje wennen aan het tijdsverschil en het warme weer, 
begon donderdag voor het team het eerste onderdeel van de 
wedstrijd. De 60 deelnemende smeden moesten individueel te-
gen elkaar strijden.

Winnaar van elk paar ging weer door naar volgende ronde, een 
soort afkampen. Toen werd al meteen duidelijk dat het om milli-
meters verschil ging en dat de wereldtop onder de hoefsmeden 
aanwezig was. We hadden alle vier een super hoefijzer gemaakt, 
maar de tegenstander ook, dus alle vier na ronde 1 er uit. Vrijdag 
stond het volgende onderdeel op de rol, dit is allemaal goed 
gegaan. De omstandigheden rondom de wedstrijd waren wat 
minder...

Warm weer, onweer, slechte conditie van de ondergrond. (2 we-
ken geleden stond Calgary nog onder water!) Maar de mannen 
waren zeer tevreden over resultaat, dat mocht gezien worden. 
Zaterdag beloofde een lange, zware dag te worden, lastige hoef-
ijzers en als klap op de vuurpijl nog laat in de middag met z’n 
vieren een bighorse beslaan. Dit is een onderdeel waar we als 
team heel hard op getraind hebben, ieder moet een voet van 
paard doen, aan einde van de rit moet paard zo beslagen zijn dat 
het lijkt door 1 smid te zijn gedaan. Ook dit verliep super! Toch 
waren we al wel ervan overtuigd niet in de finale te zitten, met 
name de Engelsen waren aanzienlijk beter getraind.

Volgens mij werkten zij voor de middag in de sportschool en na 
de middag op het aambeeld. De beste vijftien smeden mochten 
door naar de finale op zondag, helaas ons team niet. Uiteindelijk 
is het Nederlandse team in de middenmoot geëindigd, precieze 
plek in mij nu nog niet bekend. Dus de zondag werd besteed 
om van de Stampede te genieten en om naar de finale te gaan 

kijken, waar op dat moment de absolute wereldtop aan 
het werk was.
Al met al is het voor ons team een onvergetelijke er-
varing en reis geweest. Om te mogen deelnemen aan 
deze wedstrijd is al een hele prestatie!

Iedereen bedankt voor de mailtjes, kaartjes, sms-jes, te-
lefoontjes, het doet goed om te weten dag iedereen 
met je meeleeft!

Groetjes,  Marcel

Bericht van Marcel Willems, vanuit Calgary
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dat is de filosofie van teunesen zand en Grint BV, maar daarover later 

meer. Voor deze editie van het Hèjs Nèjs hebben wij een afspraak met 

drs. Patrick luijkx, financieel directeur van genoemd bedrijf. Hij heeft 

voor ons gesprek ruimschoots tijd vrijgemaakt en het is heel interessant 

eens een kijkje te nemen achter de gevels van dit Heijense bedrijf, dat zich 

bevindt aan het Hoogveld.

Een stukje historie.
De heer Luijkx vertelt: “het bedrijf   
Teunesen Zand en Grint bestaat onge-
veer 70 jaar en is opgericht door Toon en 
Gon Teunesen, de ouders van de huidige 
directeuren. Toon Teunesen is overleden 
in 1995 en Gon vorig jaar. Zij was 92 
jaar oud. Ze woonden aan de Gennepse 
Picardie.  Vandaar uit is het bedrijf van 
start gegaan. Het begon met een groeve 
in de Looi bij de Siebengewaldseweg. 
Daarna kwam de groeve de Bloksberg, 
waar nu de gelijknamige camping ligt en 
toen waaierde het bedrijf uit over heel 
Limburg en Oost-Brabant. In de jaren 
70 werd begonnen met groeves in Tien-
ray en in Arcen. In de jaren 80 kwam het 
gebied De Banen bij De Diepen tussen 
Milsbeek en Ven-Zelderheide in beeld. 
Er werd 25 jaar geleden een bedrijf in 
Duitsland overgenomen dat actief was in 
de zandwinning en nu al weer vijf groe-
ves omvat. In de jaren ‘90 is Teunesen in 
Gemert-Bakel met een afgraving gestart. 
In Lomm wordt gegraven naast de Maas. 

Voor wat, 
hoort wat…

Het is de bedoeling dat er een nevengeul ontstaat die 
dienst doet bij de hoogwaterbestrijding. Het hoofdkantoor 
van Teunesen staat sinds 1990 in Heijen. In 1995 werd er nog 
een stuk bijgebouwd.”

Hoe werkt zo’n groeve?
De heer Luijkx: “Nadat onze experts een gebied hebben 
waarvan men vermoedt dat er onder het zwarte zand 
een goede hoeveelheid van kwalitatief zand en grint te 
winnen valt, worden plannen gemaakt. Gronden worden 
verworven en vergunningen aangevraagd. Als dit alle-
maal lukt, gaan we zand en grint winnen. Het zand en het 
grint wordt van elkaar gescheiden door hele grote instal-
laties, soms wel tot twintig meter hoog. Na de scheiding 
van zand en grint wordt het grint verder gescheiden in 
diverse groottes. Vanaf een formaat van 2 mm is er spra-
ke van grint. Onder de 2 mm is het zand. Het scheiden 
van het grint gebeurt met grote industriële zeven. Zand 
wordt op formaat gescheiden door middel van opstro-
men van water.  We maken eindproducten precies vol-
gens de specificatie van de klant. Ter plaatse wordt de 
gewenste hoeveelheid op vrachtwagens geladen en ver-
voerd. Bij grote hoeveelheden wordt voor vervoer over 
water gekozen, maar moet dit wel eerst met vracht-
wagens naar een verladingsplaats gebracht worden. Een 

Interview
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LTC de Heikamp

groot binnenschip kan bijvoorbeeld wel honderd vrachtwagens zand 
of grint tegelijk meenemen! Dat laden van schepen gebeurt bij onze 
eigen kade aan de Haven in Heijen en verloopt via een trechter en 
transportband. Een groot schip laden duurt ongeveer drie uur.  De pro-
ducten blijven over het algemeen in Nederland en soms gaan ze naar 
België. Onze klanten zitten voor een belangrijk deel bij ons in de buurt. 
Het vervoer naar het buitenland en/of naar verderaf gelegen regio’s in 
Nederland is vrij kostbaar, vandaar dat de meeste bedrijven hun zand 
en grint bij ondernemingen in de buurt kopen. Onze klanten zijn te vin-
den in de betonwarenindustrie (denk aan De Hamer), bedrijven waar 
betonklinkers, rioolbuizen, keerwanden en vloeren worden vervaardigd. 
Maar ook betoncentrales, gemeentes en bouwbedrijven kennen ons 
bedrijf. Zand gaat bijvoorbeeld ook naar de asfaltindustrie en wordt 
gebruikt voor de fundering van wegen. We hebben bijvoorbeeld zand 
en grint geleverd voor de aanleg van de A50 en A73, voor beton voor 
het Bolwerk in Gennep en voor de Amsterdam Arena en voor geluids-
wanden bij de rondweg bij Den Bosch. We leveren vooral grootschalig. 
De minimale afname, die onze klant kan bestellen is de inhoud van een 
vrachtwagen. Dat neemt niet weg dat particulieren ook wel de weg 
naar onze groeves weten te vinden voor een aanhangertje zand.”

Wie werken er bij Teunesen Zand en Grint?
Er blijken op dit moment honderdvijftien mensen werkzaam bij het 
bedrijf. Vijf tot tien werknemers zijn gestationeerd per groeve en het 
kantoor in Heijen telt circa dertig medewerkers. Er zijn planologen in 

dienst, alsmede administratief en pro-
ductiepersoneel. De logistiek wordt ook 
vanuit het bedrijf geregeld. 

Het transport wordt door derden ver-
zorgd. De directie bestaat uit de vier zo-
nen van Toon en Gon: Tiny, Hans, Joop 
en René. De jongste is midden 50, de 
oudste eind 60. Ook de derde genera-
tie is al aangetreden. Continuïteit is dus 
al gewaarborgd. Het is en blijft een echt 
familiebedrijf. De planologen spelen een 
belangrijke rol bij het opstarten van een 
groeve, want daar komt heel veel bij kij-
ken. Als er eenmaal een goed terrein is 
gevonden komen allerlei aspecten en be-
langen aan de orde: economische, ecolo-
gische, politieke, maar ook ruilverkaveling, 
natuur- en milieubelangen en ga zo maar 
door. Soms moet er zelfs een dassenfami-
lie worden verhuisd. 

Patrick Luijkx, financieel directeur Teunesen Zand en Grint

Soms moet er zelfs een 
dassenfamilie worden 

verhuisd.
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Dagpauwoog
Warme zomers met veel vlinders: daar houden men-
sen van. Jammer genoeg hebben we deze zomer nog 
niet zoveel zon gehad en ook vlinders hebben we nog 
niet veel gezien. 

Maar we geven de moed niet op; in juli wordt het 
misschien toch nog mooi zomerweer. Dus, positief als 
we zijn, hebben we gekozen voor een vlinder die we 
vast en zeker in onze bloemrijke tuinen of bermen 
kunnen tegenkomen.

De dagpauwoog (Aglais io, vroeger: Inachis io) is een 
middelgrote dagvlinder uit de familie Nymphalidae en 
de onderfamilieaurelia’s (Nymphalinae).

Naamgeving
De dagpauwoog dankt zijn Nederlandse naam aan zijn 
op de dag actieve levenswijze en de vlekken op de 
vleugels. Deze zogenaamde oogvlekken met blauwe 
en paarse kleuren doen denken aan de oogvlek op 
een staartveer van een mannelijke pauw.  De huidige 
wetenschappelijke geslachtsnaam Aglais is afgeleid van 
het Griekse aglaos, dat pracht betekent. De verou-
derde geslachtsnaam Inachus is een verwijzing naar de 
gelijknamige riviergod uit de Griekse mythologie. 

Standvlinder
De vlinder is een standvlinder (blijft in Nederland) en 
overwintert in schuurtjes, zolders of in holle bomen. 
Hij kan strenge winter overleven. Het lichaam van de 
vlinder bevat verbindingen die lijken op glycol dat een 
op antivries lijkende werking heeft. Als in het voorjaar 
de zon maar een klein beetje schijnt kun je deze vlin-
der al waarnemen. Hij warmt zijn lichaam op tegen de 
zonnige muren en profiteert van de eerste bloeiende 
bloemen om nectar te zuigen. Hij is niet kieskeurig wat 
leefgebied betreft als het maar zonnig is en bloem-
rijk. Daarom is de soort vooral te vinden in bloem-
rijke graslanden maar ook tuinen vooral als er planten 
als vlinderstruiken in staan.

Eitjes en rupsen 
Veel vlinders worden in hun verspreiding in sterke 
mate beperkt door het ontbreken van de waardplan-
ten waarop de rupsen leven. De rupsen van de dag-
pauwoog leven van het blad van de grote brandnetel 
waarop ze soms massaal voorkomen. De vlinder kan 
zich hierdoor ontwikkelen in slecht onderhouden tui-
nen, slootkanten, braakliggende stukken grond en vele 
andere door de mens geschapen biotopen. Heb je ge-
noeg ruimte in je tuin en wellicht een verscholen plekje 

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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Interview

De vrijwilligers en het publiek
Nick: “Het was een bijzondere week, de sfeer was zo 
gemoedelijk! Je komt om half 5 ’s nachts aan en iedereen 
zegt je goedendag.” Marga vult aan: “ja, dat is mij ook op-
gevallen, nu zie je weer hoe belangrijk zo iets eenvoudigs 
als groeten is!” Deze sfeer van vriendelijkheid en behulp-
zaamheid is de hele week gebleven. Vooral de spontane 
hulp van de vrijwilligers en het publiek op de route en 
aan de start en finish was hartverwarmend. Na afloop 
van tocht kwamen de mensen die de hele dag op een 
motor hadden rondgereden om alle verkeer in goede 
banen te leiden in een colonne naar boven en gingen 
samen over de finish. Een donderend applaus van de 
deelnemers viel hen ten deel. 

Nick vertelt: “ik stapte even van mijn fiets om op Rob te 
wachten en meteen kwam er een vrijwilliger op mij af: 
‘‘Wil je drinken?’’ Hij hield mijn fiets vast om mij in de ge-
legenheid te stellen iets te drinken. Publiek langs de weg 
stond ook constant klaar met bekertjes water, bananen 
en komkommers.”  

Johan: “ik ben gevallen en toen lag de ketting van mijn 
fiets eraf. Iemand uit het publiek kwam gelijk naar me 
toe vroeg of alles oké was en hielp me met de ketting. 
Daarna werd ik aangeduwd. Succes, jongen! Ik heb ook 
een stukje met Joop Zoetemelk gefietst.” Marga: “Het 
publiek was inderdaad geweldig.”

inspanning, saamhorigheid, 
emoties en plezier…

zo kun je het verloop van de deelname aan de Alpe d’Huzes van onze vier stoere 

Heijenaren en een Groesbeker kunnen samenvatten. je hebt er alles over de voorbe-

reidingen kunnen lezen in de editie van maart. we praten na met drie van hen: Marga 

Guelen-wientjens, Nick de Valk en de Groesbeekse johan Verriet. Rob Gerrits en Nick 

Martens konden helaas niet aanwezig zijn. Als we hen spreken zijn ze net een halve week 

terug uit Frankrijk en zitten ze nog helemaal in een “flow”. ze hebben nog lang niet alles 

verwerkt wat hen in de week ervoor is overkomen. Een samenvatting van het verloop.
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Wat waren jullie gevoelens onderweg en aan de finish?
Marga, die de tocht naar boven wandelend heeft vol-
bracht met drie collega’s: “We hebben er vier uur over 
gedaan. Het bord Alpe d’Huez stond al op vier kilome-
ter vóór de finish en we dachten even dat we er al wa-
ren, dus het viel even tegen dat we nog twee bochten 
moesten. We hadden in het begin wat last van de ijle 
lucht. Er waren ook twee stukken vals plat, die waren 
eigenlijk nog het lastigste. Bij iedere bocht stonden bran-
dende kaarsjes. Ik had zelf ook een kaars gekocht en die 
stond bij de laatste bocht voor de finish. Ik heb deze 
kaars voor ons pap laten branden. Hij genoot altijd van 
alle vakanties in de bergen en nu stond hij mooi hele-
maal bovenaan. Ik dacht: pap, hier zou je van genoten 
hebben!”

Toen Marga en haar teamleden aan de finish kwamen 
stonden de Veni Vidi Vici Fietsie leden op hen te wach-
ten om hen toe te juichen. Een emotioneel moment, dat 

Marga niet gauw zal vergeten.  Ook het gesprek met Jan 
de Valk zal haar bijblijven. Marga: “wat was hij blij! Hij zei: 
al waren ze maar een halve berg op dan was ik al trots!“

Johan: “ik zat er na de derde beklimming helemaal door-
heen. Ik had last van mijn maag en darmen en ik heb mij 
anderhalf uur teruggetrokken. Daarna kon ik de motiva-
tie opbrengen om ook nog een vierde  keer naar boven 
te gaan. Mijn vrouw en kinderen Mike en Fabienne wa-
ren erbij. De kinderen hadden voor deze speciale gele-
genheid vrij gekregen van school. Het was mooi om te 
zien hoe ze meeleefden en hoe ze me aanmoedigden. 
Vooral de emotie na onze laatste gezamenlijke finish 
was bij iedereen zichtbaar en voelbaar. Mike heeft alle 
momenten via foto’s en filmpjes over Alpe d’Huzes op 
school gepresenteerd aan zijn klas.”

Nick: “Mijn vriendin Kelly was de avond ervoor als ver-
rassing naar Frankrijk gekomen. Zij loopt stage in Spanje 

Alpe d’Huzes

de Afterparty
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Alpe d’Huzes

en ik had nergens op gerekend. Iedereen wist het, behalve 
ik! Het is bijna niet uit te leggen hoe de sfeer is. Als je aan 
het klimmen bent, dan denk je, ik moet nog zo en zoveel 
keer. Maar als je er doorheen zit, dan is het het zwaarste. 
Na de vierde keer had ik het heel moeilijk. Maar continu 
werd je aangemoedigd. Je naam stond voor op de fiets 
en op je shirt. Dan riepen de mensen:  ‘‘Nick, kom op!’’ Ik 
heb het nog op kunnen opbrengen een vijfde keer naar 
boven te fietsen. We hebben op elkaar gewacht en zijn 
met zijn vieren de finish over gegaan. Dat was heel moj. 
Het leek soms wel op de beelden die je bij de Tour de 
France ziet. Het publiek loopt achter de renners aan en 
je krijgt veel “high fives”. Het dalen vond ik wel heel eng. 
Bij de finish was door onze teamcaptains op de straat de 
tekst  “Veni Vidi Vici Fietsie Suc6” gekalkt. 

Gemiddeld deden we er anderhalf uur over om boven 
te komen. We moesten om half 5 aan de start staan en 
dan werd er in blokken gestart. Wij startten om 5 over 
5. Zesenveertig van de achtduizend fietsers hebben de 
tocht zes keer volbracht.” De taferelen bij de finish wa-
ren ontroerend. Margriet Eshuis en Maarten Peters ble-
ven maar zingen: Sta op sta op, geef niet op en Dichterbij 
de hemel kom ik niet. Kippenvel.

Het resultaat.
Het team Veni Vidi Vici Fietsie heeft het mooie bedrag 
van ruim € 15.000 bij elkaar gefietst. En daar komt de 
opbrengst van de afterparty nog bij. Het team van 

Marga kan een bedrag € 6.600.00 overschrijven. Zelf 
heeft ze € 1.735,00 bijeengebracht. Dit is allemaal bij-
eengebracht uit eigen omgeving van familie, vrienden 
en de sponsor/voorjaarsmarkt bij Norbertushof. Waar-
schijnlijk wordt dit nog een wat hoger bedrag als er op 
1 juli in Norbertushof een afterparty met medewerking 
van “de Theetantes” wordt georganiseerd voor bewo-
ners. Hun motivatie is duidelijk: opgeven is geen optie, in 
de toekomst mogen geen jonge kinderen meer sterven 
aan kanker en mogen er geen kinderen meer opgroeien 
zonder vader of moeder. Daar gingen ze voor. Je fietst 
niet alleen voor je eigen dierbaren. Maar behalve het re-
sultaat waar ze erg trots op kunnen zijn en de vele emo-
ties die ze moesten ondergaan hebben ze onder elkaar 
ook enorm veel schik gehad. En niet alleen met elkaar 
maar ook met andere Nederlanders. Ze hadden het 
voor geen goud willen missen.  “Je moet kennelijk dui-
zend kilometer van huis zijn om een dergelijke sfeer mee 
te maken. Het verschil is dat je allemaal eenzelfde doel 
hebt en dat verbroedert kennelijk.” Ze vertellen nog een 
leuke anekdote: Teamcaptain Marcel Martens liep plotse-
ling Caroline Tensen tegen het lijf. Marcel, meteen alert: 
“Caroline, wil je een moeilijke of een makkelijke vraag?” 
Caroline: “doe maar een makkelijke.” Marcel: “mag ik met 
jou op de foto?” En zo geschiedde. 
Inspanning, saamhorigheid, emoties en plezier…

Je moet kennelijk duizend 
kilometer van huis zijn om een 
dergelijke sfeer mee te maken.

Het team van Marga en haar collega’s

hand in hand in triomf over de finish
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Donderdag 22 augustus
Zij Aktief

Fietstocht naar Wijngaard Sint Agatha

Vanaf 31 augustus
Kermisterrein

Kermis

Zondag 1 september
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermisfrühshoppen

Zondag 8 september
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Donderdag 19 september
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief -
Informatie-avond TBS kliniek De Rooijse Wissel

Zondag 13 oktober 
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Donderdag 24 oktober
19.30 uur Zaal Schuttershof 

Zij Aktief - 
Textiel en kleding van vroeger

Zondag 10 november
09.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 10 november
11.00 uur D’n Toomp

Zonnebloem afd. Heijen - Hobbybeurs
 

Zaterdag 16 november
21.00 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - 
Gezamenlijk Openingsbal

Vrijdag 22 november 
Zaterdag 23 november

20.11 uur Zaal Schuttershof
C.V. De Wortelpin - 

Zittingsavonden

In augustus verschijnt er geen Hèjs Nèjs
De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 26 september 2013.

Agenda 2013 Belangrijke telefoonnummers

meer info over Heijen:
naast de informatie in Hèjs nèjs 

kunt u voor meer nieuws over ons 
mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie) 112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep 0900 - 8844

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

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

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

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

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

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

Milieuklachten:   
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




	websiteversie
	websiteversie-20



