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We draaien al weer op volle toeren. De tweede Hèjs Nèjs van na de 
vakantie ligt voor u. Op de cover een prachtige plaat van de opening van de 
Heijense kermis, met dank aan de promotiegroep van Hèjje Mojjer. Deze 
foto werd gemaakt door Piet Manders, waarvoor dank. Zo aan het begin 
van de voetbalcompetities hebben we een interview met Harrie Janssen over scheidsrechterzaken. 
Een interessante kijk op dit vak, dat vaak veel commentaar oplevert. Verder twee zeer interessante 
projecten: op de basisschool was er een project over de Tweede Wereldoorlog (WOII), waarbij 
leerlingen van groep acht spraken met mensen, die de oorlog hebben meegemaakt. Zie het verslag. 
Voor het goede doel (Rode Kruis) met een oude auto van Amsterdam naar Dakar in Afrika rijden; wie 
begint daaraan? In ieder geval Pascal Philipsen uit de Sleedoorstraat met zijn compagnon. Zie Prikbord 
voor meer informatie hierover. En er is nog meer, zoals het 60-jarige huwelijksjubileum van Karel en 
Mientje Lucassen. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Na jarenlange onderzoeken, voorbereidingen, overleg-
gen, inspraakavonden gaat Heijen veranderen, stoomt 
het verder op in de vaart der volkeren. Als u dit leest 
heeft het Pastoor Jaspersplein voor een deel al de be-
oogde metamorfose ondergaan. Hoop, dat het net zo 
mooi wordt als op de getoonde schetsen, dat de prak-
tijk overeenkomt met de leer. Spannend. Ja, en dan 
krijgt de Hommersumseweg een nieuw vel, gelijk een 
slang vervelt deze fraaie met eiken omzoomde laan. 
Het gladde, strakke oppervlak zal menig automobilist 
in de verleiding brengen om het gaspedaal wat dieper 
in te trappen. Slecht voor het milieu en je ervaart veel 
minder van dit fraaie stukje Heijen. En dan de A77, 
al jaren bron van lawaai en kedeng, kedeng. Of dat 
goedkomt? We wachten het af. Heijen gaat Rotterdam 

Heijen op de schop

de loef afsteken. Onze haven krijgt wereldse ambities. 
Straks worden we in een adem genoemd met de ha-
vensteden Rotterdam, Hamburg etc.  Zou me niet ver-
bazen als er binnenkort een kustvaarder of een cruise-
schip aanlegt. Betekent ook dat er weer een bijzonder 
wandelpad verdwijnt: de Witte Steen. Veel meer capa-
citeit zal ook veel meer vrachtverkeer inhouden. Waar 
moet dat heen? Daarvoor is dringend een adequate 
oplossing nodig. Een cruiseschip is trouwens wel weer 
goed voor de plaatselijke horeca. Als het maar beter 
gaat qua stedenbouwkundige inpassing dan bij de erg 
storende en enorme loods aan de Boxmeerseweg, nota 
bene precies in de zichtlijn als je een rondje Mergel-
dijk wilt lopen of fietsen. Een misser uit het verleden, 
die geen garantie voor de toekomst inhoudt. Kan de 
Boxmeerseweg daar niet omgelegd worden, waardoor 
de loods uit het zicht verdwijnt? Of slopen of verplaat-
sen?  Tot slot de woningen met de ‘huuskamer’ aan de 
Hoofdstraat. Als die er zijn is Heijen weer een aardig 
stukje verder. Veranderingen genoeg. Altijd beter dan 
stilstaan en inslapen. Maar dan moeten het wel veran-
deringen zijn, die tevens verbetering inhouden. Voor 
dit laatste ben ik niet zo bang, optimist als ik ben. 

Met De Wortelpin naar de 11e van 
de 11e!
Op vrijdag 11 november gaat er weer een bus vanuit Heijen en Gennep naar 
Maastricht voor het 11de van de 11de feest. De bus vertrekt in Gennep op 
het busstation om 8.00 uur en in Heijen bij Café-Zalen Schuttershof om 8.15 
uur. Na aankomst  in Maastricht zal de bus daar niet blijven.   Na afloop van het 
feest vertrekt de bus om 21 uur. Let op de bus wacht niet!! De kosten bedragen 
15 euro per persoon.  Opgave voor de bus is mogelijk bij Café-Zalen Schuttershof 
en een plek in de bus is pas definitief na betaling. Er is plek voor 77 personen en 
vol is vol. Bij voldoende aanmeldingen zorgt Henk de Leeuw voor een drankje 
in de bus. Informatie over dit festijn en de huisregels voor het Vrijthof staan op  
www.de11devande11de.nl

Tot de 11de van de 11de.
Namens CV De Wortelpin
Roger Guelen en Henk de Leeuw

Column
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Verenigings- en ander nieuws

In oktober wordt wederom de Rabobank Clubkas 
Campagne gehouden. Diverse Heijense verenigingen 
hebben zich voor deze actie van de Rabobank 
aangemeld. Bij aanmelding heeft iedere club een 
specifiek doel opgegeven, waaraan de opbrengst  zal 
worden besteed. De actie (stemperiode) loopt van 6 
tot en met 20 oktober. Alleen leden van de Rabobank 
Land van Cuijk & Maasduinen kunnen stemmen. Zij 

ontvangen een unieke stemcode en brengen hun 
stem uit via de stemsite, waarbij ze aan meerdere 
verenigingen een stem kunnen verlenen. Tenslotte: 
Houd de komende tijd de berichten van de Rabobank 
en de clubs in de gaten en geef  uw stemmen aan de 
Heijense verenigingen. Immers, iedere stem levert geld 
op. U houdt hiermee het actieve verenigingsleven in 
het dorp mede in stand.

Steun Heijense clubs bij Rabobank Clubkas 
Campagne

De Bergen in Wanroij  
Speciale actie voor de 
kinderen in Heijen
Fanfare EMM heeft een speciale aanbieding voor het park 
de Bergen in Wanroij. Misschien een leuk idee voor de 
komende herfstmaanden? U kunt kaarten kopen voor € 6,50. 
Normale entree is € 7,50.  U  kunt  deze  kaarten  kopen  bij 
Ron Hawinkels,  Hermelijnstraat 51, telefoon 06-40578591 en 
bij Dorina Stoffele, Nieuwwijkstraat 29. 
De opbrengst komt ten goede van de jeugdopleiding.

Om als Fanfare EMM bij de tijd te blijven en te groeien, hebben  
we naast jonge leerlingen ook nieuwe instrumenten nodig. Vooral bij de 

slagwerkgroep hebben we nieuwe instrumenten nodig, zoals een basmarimba. 
Dit is voor de Fanfare een behoorlijke investering. Om dit mogelijk te maken 

hebben we wat steun nodig van de Heijense gemeenschap.

Hoe?
Door het kopen van participaties. Een participatie: (houten plankje) basmarimba 

à €10,- Deze zijn te koop tijdens het concert op 21 en 22 oktober 2016 in  
d’n Toomp.

Actie basmarimba
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Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank

ONT ADV_HN.indd   1 16-06-15   10:57
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Verenigings- en ander nieuws

Na het spectaculaire Maestroconcert en het Goede Doelenconcert van vorig jaar was het even stil op 
EMM showgebied. Maar op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober pakt Fanfare EMM weer eens flink uit! Twee 
spetterende concerten onder de naam Music Sensation. Fanfare EMM bestaande uit het A- en B-orkest en de 
A- en B-slagwerkgroep zullen gezamenlijk het publiek op een onvergetelijke muzikale avond trakteren. 

Samen met dirigenten Theo Jetten, Casper Traa, 
Guido Pouwels en Niels Hendriks zijn de leden 
van EMM al vóór de zomervakantie begonnen 
met het instuderen van populaire nummers van 
toen en nu. De muziekkeuze is zeer gevarieerd en 
daardoor aantrekkelijk voor een breed publiek. 
Zo zullen nummers als Africa en Rosanna van 
Toto, Slow Down van Douwe Bob, en Uptown 
Funk van Bruno Mars aan bod komen. Ook deze 
keer worden de nummers omlijst met combo 
en zang. Het combo bestaat uit Bart Janssen, Jan 
Luppes, Ted Reintjes en Joshua de Jonge. 

Een dergelijk concert vergt  mening uurtje 
voorbereiding door de concertcommissie.  
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan 
een podium met plaats voor wel 70 muzikanten 
en instrumentarium. Moet lukken!  Naast het 
uitbouwen van het podium zal er ook in hoogtes 
gewerkt worden. En zoals bij elk showconcert 
zal de aankleding van de zaal zorgen voor extra 
sfeer. In de zaal voornamelijk staanplaatsen, 
want met zo’n swingend programma is het bijna 
onmogelijk om stil te zitten. Natuurlijk zijn er ook 
zitplaatsen beschikbaar voor het oudere publiek. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij het Heijs 
Hepke, Troefmarkt en D’n Toomp en kosten  
€ 8,00 per stuk. Er is plaats voor tweehonderd 
bezoekers per avond. Wij kijken er naar uit u 
te mogen verwelkom op vrijdag 21 of zaterdag 
22 oktober in Gemeenschapshuis d’n Toomp! 
Aanvang 20.00 uur.

Fanfare EMM Proudly Presents:  
Music Sensation!

             
FANFARE E.M.M. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAVE THE DATE!!! 
               

 
                 
 

 
   USIC    SENSATION 
    
  

 www.fanfare-emm.nl 
  VOLG ONS OOK OP FACEBOOK   

 
 

ZANG – COMBO - STAAN-/ZITPLAATSEN   
DRANK - 70 MUZIKANTEN - AFTERPARTY   

SWINGEND PROGRAMMA 
 

Heijen, Gemeenschapshuis D’n Toomp, aanvang 20.00u 

Steun de fanfare door een participatie (houten 
plankje) te kopen. Deze zijn te koop tijdens het 
concert op 21 en 22 oktober 2016 in d’n Toomp.
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cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

www.forfarmers.nl

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense 

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan 

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Hoofdstraat 36, Heijen  Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte en 
een ruim terras 
(60 plaatsen)en een 
speelgelegenheid voor 
de kinderen.

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Verenigings- en ander nieuws

Beste leden van de K.B.O.,
Na een lange zomerstop gaan we met zijn allen 
weer gezellig kienen. Iedereen van onze K.B.O. is van 
harte  welkom. We  zouden  het  fijn  vinden  als  jullie 
onze groep komen versterken en gezellig komen 
meekienen. Er zijn altijd mooie prijzen te winnen. 
Onze kienmiddag is altijd op de eerste donderdag 
van de maand en wel in het gemeenschapshuis ‘D’n 
Toomp’. We beginnen op donderdag 6 oktober.

De data voor dit seizoen:
Donderdag 6 oktober
Donderdag 3 november
Donderdag 1 december
Donderdag 5 januari 2017
Donderdag 2 februari
Donderdag 2 maart
Donderdag 6 april
Donderdag 4 mei
Donderdag 1 juni

D’n Toomp is voor jullie om 13.30 uur open en 
het kienen is om 16.30 uur afgelopen. Wij wensen 
iedereen weer  hele  fijne  en  gezellige  kienmiddagen 
toe.

Annie de Rijck, telefoon 513 193
Truus Lamers, telefoon 531 273
Nellie Gijsberts, telefoon 531 279

Een Dame/Heer in het verkeer, houdt zijn/haar verkeerskennis up-to-date. Om die dame of heer in het verkeer 
te blijven, is het belangrijk de kennis van de verkeersregels regelmatig op te frissen. De regels veranderen 
immers elk jaar opnieuw. Daarom biedt Veilig Verkeer Nederland een “Verkeerstreffen” aan om uw kennis van 
de verkeersregels en gedragingen snel, goed en ook gezellig bij te spijkeren.

VVN biedt een programma aan van ongeveer 2 uur, inclusief pauze. Er is een interactieve quiz met vragen en 
verkeerssituaties. Verder is er veel aandacht voor het gebruik van E-bikes en fietsgedrag in het algemeen. Alle 
deelnemers worden uitgenodigd verkeersknelpunten in hun omgeving te bespreken, bij voorkeur met foto’s 
van de situaties waar het om gaat.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 20 oktober in D’n Toomp. Aanvang 14.00 uur, graag 13.45 uur aanwezig 
zijn. Entree gratis. In de pauze wordt u door het bestuur van de KBO een kop koffie/thee met cake aangeboden.

Graag zien we u op deze heel leerzame middag.
Met vriendelijke groet, Bestuur KBO afd. Heijen

Kienen seizoen 2016-2017

Kennis opfrissen met “Verkeerstreffen“ 
van Veilig Verkeer Nederland.



Hèjs Nèjs
september 201610

Mondzorg
Tandarts

Implanteren
Mondhygiënist
Tandprotheticus

Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt?
Wij nemen nieuwe patiënten aan.

Gebitsreparatie klaar terwijl u wacht.

Europaplein 2     6591 AV  Gennep     Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl     www.deenenmondzorg.nl

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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Elk jaar in het septembernummer besteden we aandacht 
aan de activiteiten van de Stichting Jeugdraad Heijen.
De Stichting Jeugdraad Heijen organiseert soosavonden 
en activiteiten voor de Heijense jeugd van 12 tot (en 
met) 16 jaar. Er zijn twee groepen, de 12-jarigen, die net 
de basisschool hebben verlaten en de 13-16 jarigen. In 
een lokaal in Gemeenschapshuis D’n Toomp komen de 
groepen iedere veertien dagen op de vrijdagavond bijeen. 
Er wordt muziek gedraaid en spellen gedaan, maar ook veel 
gekletst. Behalve een professionele muziekinstallatie zijn er 
diverse computerspellen en er is een Wii via de beamer op 
een groot scherm. De avonden worden begeleid door een 
aantal ouders en door de leden van het bestuur. Daarnaast 
wordt er ook een aantal grote activiteiten georganiseerd. 
De basis van alles is dat de jeugd zelf invulling kan geven 
of een avond of activiteit slaagt. Bestuur en begeleiding 
richten zich op een stukje facilitering en sturing. Niets 
moet, veel mag. Ook dit jaar hebben we ons best gedaan 
een leuk overzichtje te presenteren van de hoogtepunten 
van het afgelopen jaar. Met Johan Linders spraken we af 
dat hij de foto’s en enige tekst zou leveren over de laatste 
gezamenlijke activiteit ter afsluiting. 

Deze vond plaats op 2 juli bij Leekzicht in Boerendonk. 
Survival bovenin een koeienstal, tokkelen vanaf een 
kabelbaan en nog wat andere activiteiten. Daarna volgde de 
“inval” bij Friso en Ellen van het Heijs Hepke voor frietjes/
kroketten/frikadellen en een drankje. 

Wij gingen half 
juni naar de laatste 
soosavond van 
de 12-13 jarigen 
in d’n Toomp en 
vonden tussen alle 
spelletjes door 
gelukkig een drietal 
jongeren bereid 
zich door ons te 
laten interviewen. 
Aanwezige ouder was Harm Schoofs, die 
snel wat foto’s maakte.

Jente Schoofs
Jente is 13 jaar en zit op het Elzendaal College in Gennep. 
Zijn interesses gaan het meest uit naar voetballen, tennissen 
en vooruit, ook wel gamen.  Hij voetbalt bij V.V. Heijen in 
C1. Tijdens de soosavonden mag hij graag muziek draaien, 
pingpongen en poolbiljarten. Van tevoren vraagt hij zijn 
vrienden of ze  naar de soosavond gaan en als dat het geval 
is, gaat hij ook. Techniek heeft zijn aandacht en hij verwacht 
dat zijn toekomst daar wel zal liggen. Hij is trots op zijn 
ouders, die zijn aardig tegen hem en ze kunnen het samen 
goed vinden.

Teun Jans
Teun zit op het Elzendaal College in Boxmeer. Zijn 
grootste hobby is drummen, maar hij mag ook graag 
voetballen en gamen. En muziek draaien niet te 
vergeten. Hij voetbalt bij VV Heijen in D1 en speelt 

Stichting Jeugdraad 2016 – een terugblik…

Jente Schoofs aan het poolbiljarten

Survival parcours in een koeienstal

vervolg op blz 12
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Stichting jeugdraad

afwisselend rechtsvoor of rechtsachter of linksvoor of 
linksachter. Op het moment van het interview is het  
EK voetbal in volle gang. Teun heeft het idee dat Kroatië 
het nog wel eens zou kunnen winnen. 

Tuur Lamers
Ook Elzendaal scholier in Boxmeer. Hij voetbalt bij 
V.V. Heijen in C1. Maar je ziet Tuur ook wel eens met 
een leesboek in zijn handen. Hij was zelfs in groep 
8 voorleeskampioen van de Heggerank en mocht 
meedoen aan de gemeentelijke voorleescompetitie. 
Tijdens de soosavonden mag hij graag aan de draaitafel 
zijn muziek laten horen. De voorkeur is elektronische 
muziek. En na enig nadenken vertelt hij ook fan te zijn 
van de Red Hot Chili Peppers. Wie niet! Hij kijkt met een 
schuin oog naar het EK en denkt dat Wales of Engeland 
het nog wel eens ver zouden kunnen brengen. Als we 
vragen of hij nog tips voor Heijen heeft schudt hij zijn 
hoofd. Heijen is helemaal TOPPIE!

Verslag zoals opgemaakt voor de Activiteit Survival 
Leekzicht Boerdonk, door Johan Linders.
De ochtend van 2 juli belooft weinig goeds. Rond 9 uur 

worden we even getrakteerd op een flinke plensbui. De 
SJR-eindactiviteit staat gepland bij Leekzicht Boerdonk. Dit 
houdt in dat de helft van de groep een survivalparcours 
bovenin een koeienstal gaat uitvoeren. Dat is dan wel 
mooi onder dak. 

Maar de andere helft heeft een activiteit in de buitenlucht. 
Optimistisch, maar met gekromde tenen zijn we iets 
later  dan  13.00  uur  vertrokken  naar  Boerdonk met  29 
jeugdigen. Gelukkig zijn er weer voldoende ouders die 
het voor de Heijense  jeugd overhebben om toch wel 
even 40 minuten te rijden (enkele reis). Maar we zorgen 
er wel voor dat ze niet uitdrogen! Plezierig is dat ze 
worden overvallen door de gezelligheid die onze jeugd als 
vanzelf weet te creëren. Donkere buien met bliksemslag 
kiezen ervoor om onze locatie links te laten liggen. De 
weergoden verdienen onze dank. Een deel van de groep 
gaat als eerste survivallen. Van onderaf lijkt het al heel wat 
om boven een stal vol koeien je voort te bewegen over 
staaldraden/ronde balken of planken aan touwen/hangend 
aan een houten wand. Maar als je er boven tussen staat, is 
het toch wel even anders, zoals onze bestuursleden Esther 
Jansen en Susan Ziemke kunnen bevestigen. Sommigen 
blinken uit door als zwaluwen door de touwen te schieten, 
maar anderen juist door hun angst te overwinnen.  Na de 
survival  gaat de groep nog even tokkelen: van boven uit 
de stal via een staalkabel van 200 meter in zweefvlucht 
naar beneden……wel even teruglopen, hoor.

Het andere gedeelte gaat als eerste enkele activiteiten in 
het grasveld uitvoeren. De eerste is dat een persoon in 
een kruiwagen moet zitten en de andere persoon deze 
kruiwagen via een parcours moet kruien.  Klinkt eenvoudig, 
maar het is wel hilarisch als de kruier/ster een geblindeerde 
duikbril op krijgt. Vervolgens gaan ze gaffelgooien.  Het 
valt niet mee om een gaffel met twee handen in een op 
strobalen getekende roos te gooien. Als laatste is het 

Je angst overwinnen is cool!
Geblinddoekt een kruiwagen rondrijden, begin er maar aan!

Balanceren is een hele kunst
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onderdeel om met een katapult door een gat te schieten. 
Al met al zijn de buikspieren behoorlijk getraind geraakt. 
Tussendoor laat de jeugd blijken dat zij hun eerste 
levensjaren niet vergeten zijn. Het is af en toe een ware 
tractortjesrace, waarbij een extra dimensie gecreëerd 
wordt door alleen of met tweeën verschillende 
acrobatische toeren uit te halen.  Daarna ging het bonte 
gezelschap weer Heijenwaarts. Gelukkig zijn Friso en zijn 
team van het Heijs Hepke gewaarschuwd.  De inval van 
bijna ruim 35 personen komt niet als een koude douche, 
maar als een warm bad….Verstandige keuze van Friso om 
de grote parasols als vleugels over onze groep te spreiden.  
En het wordt toch nog knap gezellig als een stortbuitje 
naar beneden komt. 

Ondanks enige droefenis hebben we op enigszins ludieke 
wijze afscheid genomen van ons bestuurslid Martina 
Franken, die zes  jaar de kar van het secretariaat getrokken 
heeft. Misschien dat deze jeugd over een aantal jaren alles 
met een korreltje zout zal willen nemen, maar de foto’s 
liegen er niet om. Het bestuur van de SJR is er wederom 
van overtuigd geraakt, dat als ze later nog eens terug zullen 
denken aan deze tijd, er zeker een duimpje voor op zullen 
steken. En ze zullen weten dat ze het eigenlijk zelf gedaan 
hebben.
Reactie Redactie Hèjs Nèjs: “Stichting Jeugdraad Heijen: 
jullie mogen trots zijn op jezelf”

Gezelligheid op het terras van het Heijs Hepke, de meisjes bij de meisjes.... En de jongens bij de jongens...

Je angst overwinnen is cool!

Het aloude gaffelgooien

Muziek uitzoeken tijdens de soosavonden.

Tokkelen aan een stalen draad
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Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201

info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste 

oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels 

en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest 

uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen



Wat een feest afgelopen maand in Heijen! Er werden maar liefst vier baby’s geboren! 

Maar ééntje minder dan in het hele vorige jaar. Een ware geboortegolf dus!

Nieuw leven aan het Nieuw Erf! Daar werd Ties geboren, zoon van Theo Lamers en 
Malou Broeren. En Mees heeft er een broertje bij. 
Grote blijdschap aan het Kranenveld! Daar werd Vera geboren, dochter van Sanne 
Wijntjes en Frank Cillessen. Wonderen bestaan. 
Hoera voor de Hoofdstraat. Bij de familie El Guennouni werd Amber geboren. Papa 
en mama zijn Adil en Ibtisam. Amber heeft een grote zus:  Sofia. 
Ook in de Esdoornstraat is vreugde, daar werd Tymen geboren. Tymen is de zoon van 
Roy en Thea Wijers. 

Namens de redactie allemaal van harte gefeliciteerd!

Welkom in Heijen!

Piet en Joke Vinck 

50 jaar getrouwd

Piet  en  Joke  trouwden
  op  2  juli  1966  in  de 

kerk van Heijen. Hun bruiloft werd gevierd in 

Zaal De Klomp. Vier jaar woonde het stel op 

een woonboot, waar ook hun kinderen Gerry 

en Jolanda geboren werden. Daarna verkasten 

ze naar de Meidoornstraat, waar ze met de 

bewoners nog steeds goede contacten hebben. 

Want ruim 25 jaar geleden verhuisden ze naar 

hun huidige adres, de Boslaan. De buren in 

de Boslaan hadden ter gelegenheid van het 

gouden huwelijk het huis prachtig versierd. Met 

kinderen en kleinkinderen werd 2 juli 2016 een 

bijzonder mooie dag waar ze zeer van genoten 

hebben.

Jo en Pierre Hendriks 
50 jaar getrouwd
Ook ontvingen wij een mooie foto van Jo en Pierre 
Hendriks uit de Lijsterbesstraat die 50 jaar getrouwd 
waren, eveneens in juli jl. De kinderen Jan en 
Hanneke en Pierre en ook 
de kleinkinderen Chiel, Myke 
en Joëlle waren bij het feest 
aanwezig. Pierre en Jo schrijven 
ons:

Wij  willen iedereen graag 
bedanken die ervoor gezorgd 
hebben dat we deze dag als 
een van de mooiste dagen 
blijven gedenken  en ook voor 
alle felicitaties en bloemen. 
Vooral heel veel dank aan 
de buren voor de mooie 
versiering van ons huis.
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00
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Karel en Mientje Lucassen: 60 jaar lief en 
leed gedeeld.  “Je moet geluk hebben…”

Het is al weer een paar maandjes geleden dat Karel en Mientje hun 60-jarig huwelijk 

vierden en dat wij pal na de feestelijkheden bij hen op bezoek gingen voor een 

interview. Het diamanten paar heeft veel publiciteit gekregen, mede omdat Karel 

en Mientje op dezelfde dag zijn getrouwd als Karels zus Paula met Jan Janssen 

en broer Gerrit met Annie Roosenboom. Paula en Jan hebben deze mijlpaal 

ook bereikt. Helaas zijn Gerrit en Annie (ouders van Tineke Gisbers-Lucassen, 

Myriam Bergkamp-Lucassen en Rob Lucassen) inmiddels overleden.

Karel en Mientje, beiden 84 jaar oud, wonen 
al hun hele huwelijk aan de Kasteelstraat 
nummer 20, sterker nog, Karel woont er bijna 
zijn hele leven al. In het meinummer van het 
Hèjs Nèjs hebben we reeds kennis gemaakt 
met Karel, als een van de drie mannen van 
de oudste vriendengroep van Heijen. Toen 
hoorden we al dat het diamanten huwelijk in 
aantocht was en werden we uitgenodigd hen 
te komen interviewen naar aanleiding van dit 
prachtige feest.

Het gezin Lucassen
Voor de gelegenheid waren bij het interview 
ook dochter Toos (59) en schoonzoon Laurens 
Franken (61) aangeschoven. Toos en Laurens 
hebben een zoon Pascal (34) en dochter Saskia 
(32). Saskia is getrouwd met Jeroen en woont 
met de twee (achter)kleinkinderen Romy en 
Lucas (3 en 1 jaar oud) in Boxmeer.
Het gezin Lucassen telde negen kinderen. 
Karel is de jongste. Zijn moeder overleed toen 
Karel vier maanden oud was. Vader Lucassen 
hertrouwde met een vrouw die ook al drie 
kinderen had, dus in totaal telde het gezin 
maar liefst twaalf kinderen. Vader had een 
taxibedrijf, dat later door broer Gerrit werd 
overgenomen.
In zijn jeugd woonde Karel dicht bij school 

en samen met de vrienden werd hier en daar wel 
wat kattenkwaad uitgehaald. Karel zit in zichzelf 
te grinniken als wij de vraag stellen wat dan wel. 
“Zwemmen in de Maas” zo vertelt hij, “maar dat 
mocht niet van thuis. De onderboks moest droog 
blijven, dus die verstopten we ergens aan de oever. 
Aan vader en moeder vertelden we dat we de 
konijnen gingen voeren.” Die konijnen, dat was 
ook nog een verhaal. In de oorlogstijd hadden ze 
wel honderd konijnen die opgefokt werden voor 
consumptie. Die dieren werden gevoerd met het 
gras en de boterbloemen die volop aan de oevers 
groeiden. Vader Lucassen had ook een bierhandel en 
verkocht gasflessen. Bier werd geleverd aan diverse 
cafés in de buurt. Karel heeft deze handel later 
overgenomen.  Die  gasflessen  stonden  overigens 
gewoon achter het huis in schuur. Dat zou nu als 
levensgevaarlijk worden beschouwd!
Met Allerheiligen  1944  moest  het  gezin  vluchten 
voor het oorlogsgeweld. Huis en haard moesten 
worden achtergelaten. Via Duitsland belandde de 
familie Lucassen in Harmelen. Lopend. Onderweg 
aten ze van de “schink” (rauwe ham) die vader 
had meegenomen. Na negen maanden konden 
ze terugkeren naar Heijen, waar ze het huis zwaar 
beschadigd, lees onbewoonbaar, aantroffen. Er kon 
slechts provisorisch in worden gewoond. In de 

vervolg op blz 18

Interview
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jaren erna volgde het herstel. Karel was toen 14 jaar. 
Na de oorlog volgde Karel de ambachtsschool en werd 
timmerman. Naar eigen zeggen timmert hij de hele 
wereld aan elkaar. Op 58-jarige leeftijd kon Karel al met 
pensioen. Dat waren nog eens tijden! Karel heeft nooit 
zonder werk gezeten. En de bierhandel en de gasflessen 
draaiden ook goed. Dus Karel en Mientje hebben geen 
gebrek gekend.

Mientje
Escharense Mientje van Iersel had een tante in Heijen, 
Dien Hermsen, zus van vader van Iersel en uitbaatster 
van Café Hermsen, nu beter bekend als Café-Zalen 
Schuttershof. Begin jaren ’50 vroeg Dien of Mientje 
wilde komen helpen in het café tijdens de kermis. Vader 
van Iersel vond dat goed en zo ging Mientje naar Heijen, 
op  de  fiets,  20  kilometer. Geen  elektrische  fiets,  geen 
versnellingen, zo lacht Mientje! Bij café Hermsen werkte 
ze samen met Truus Brons en Hanna Peters.
Karel was die avond ook in het café en kreeg Mientje 
al zo’n beetje in het oog. De volgende dag mochten 
Mientje, Truus en Hanna zelf uit en gingen naar de tent bij 
Corrie Deenen en héél toevallig was Karel daar ook. De 
rest is geschiedenis zullen we maar zeggen. Karel fietste 
jarenlang op en neer naar Escharen, maar gelukkig was 
vader Van Iersel wel zo tolerant dat hij in het weekend 
mocht blijven slapen, uiteraard wel bij de broers van 
Mientje. Geiten en bokken werden streng gescheiden. 
Voorhuwelijkse betrekkingen waren taboe. 
Getrouwd werd er in 1956. In die jaren trouwde de ene 
broer na de andere zus van Karel. Ze kwamen op het 
idee om de bruiloft, natuurlijk bij café Hermsen, samen 
te delen met twee andere stellen uit het gezin Lucassen. 
De burgerlijke huwelijken werden allemaal op een 
andere datum voltrokken maar de kerkelijke huwelijken 

op 14 juni 1956 in de splinternieuwe kerk 
van Heijen. Pastoor Rutten deed de mis dus 
voor drie echtparen. Dat het huwelijk niet 
in Escharen plaatsvond was tegen het zere 
been van de pastoor aldaar. Vader en moeder 
Van Iersel moesten noodgedwongen “een 
envelopje onder de tafel doorschuiven” om 
de pastoor tevreden te stellen. Een meisje 
trouwde immers in haar eigen dorp! 

Karel en Mientje
Café Hermsen bleef een grote rol spelen in hun leven. 
Het bier werd door Karel geleverd, nadat vader in 1967 
“in het harnas” zoals Karel zegt, was overleden. Vader 
was bezig een vat bier te verwisselen in de kelder van 
Hermsen toen hij in elkaar zakte en overleed aan een 
hartstilstand. 69 jaar oud. 
Mientje kookte tijdens 
carnaval en kermis altijd 
voor de muzikanten. Ook 
de carnavalsvereniging 
was favoriet. Karel was in 
1968 Prins carnaval van 
de Wortelpin. De dames 
van de prinsenclub 
hadden destijds hun 
eigen feestje. Bij het 
uitkomen van de prins 
was het niet gebruikelijk dat daar vrouwvolk bij was. 
Mientje en Toos gingen met een bosje bloemen in de 
hand Karel feliciteren tijdens de receptie. Gewoon in de 
rij. Moet je je voorstellen! Vreemde tijden waren dat toch!

Bij het uitkomen van de prins was  

het niet gebruikelijk dat daar  

vrouwvolk bij was.

In die jaren was het de gewoonte dat het gezin 
Lucassen, inmiddels uitgebreid met dochter Toos, iedere 
zondagmiddag naar opa en oma op bezoek ging. Nadat 
opa en oma waren overleden kon Mientje eindelijk 
mee naar het voetbalveld om Karel aan te moedigen. 
Hij speelde tot zijn 45e bij VV Heijen. Toen hij ermee 
stopte kreeg  bij toeval zijn latere schoonzoon Laurens 
zijn voetbalschoenen. Karel heeft weinig doelpunten 
gemaakt, zo beweert hij, “maar dat lag niet aan de 

De drie bruidsparen

4 generaties: Mientje, Saskia en Romy en Toos



Hèjs Nèjs
september 2016 19

schoenen!” Mientje is altijd huisvrouw geweest en haar grote 
liefde was de bloementuin. Die tuin, natuurlijk mogen wij daar 
een kijkje nemen, ziet er tiptop uit. Karel heeft in het achterste 
gedeelte een groentetuin aangelegd. Flodderbonen, winterpeen, 
worteltjes, peultjes, erwtjes, aardappelen, bloemkool, boerenkool, 
je kunt het zo gek niet bedenken of het staat er in. In de kas 
tomatenplanten en komkommers. Er staat ook een prachtig 
tuinhuisje met twee banken ervoor. Getimmerd door de baas 
zelf! In het voorste gedeelte bloeien volop de bloemen,  Mientjes 
afdeling. Maar Mientje is van meer markten thuis. Haken met een 
heel dunne draad, breien, planten stekken. Het huis staat en ligt 
vol met Mientjes huisvlijt.

Flodderbonen, winterpeen, worteltjes, peultjes, 

erwtjes, aardappelen, bloemkool, boerenkool, 

je kunt het zo gek niet bedenken of het 

staat er in.

Karel en Mientje geven beiden aan dat ze het leven nog steeds 
heel  fijn  vinden. “We  hebben weer  bijgetekend”  zo  beweren 
ze. “We gaan hopelijk nog wel een tijdje mee.” Karel doet aan 
gym en blijft zo fit. Ze wandelen veel samen (rondje kerkhof) en 
iedere weekend fietsen ze een kilometer of vijfentwintig. Mientje 
heeft nog steeds geen elektrische fiets, Karel wel. Mientje: “Maar 
ik hou hem wel bij.” 

En dan het feest!
Hoe was het, vragen wij. Stomme vraag natuurlijk want hoe kan 
het anders dan fantastisch zijn geweest. Het hele feest duurde 
alles bij mekaar wel twee weken. Wij zijn de laatsten in de rij der 
feestelijkheden. Donderdag 26 mei kwamen de burgemeester 
van Gennep en zijn vrouw hen feliciteren en in de bloemetjes 
zetten. Foto in de krant! Op 28 mei kwam de buurt langs en 
versierde het huis. Daarna een bijeenkomst in de kerk, sfeervol 
opgeluisterd door het gezinskoor waar Laurens lid van is. Op de 
29e mei het grote feest in Schuttershof. Tachtig man over de vloer, 

allemaal familie, 
vrienden en 
buur tgenoten. 
Grote vriend 
Fons Coenders 
werd gemist. Hij 
had van tevoren 
al aangegeven dat 
hij vanwege zijn 
gezondheid er 

niet bij kon zijn, maar hij overleed ook nog net 
voor deze datum. 
Toos en Laurens hadden een verrassing voor 
hun lieve ouders. Zij hadden gezorgd voor een 
leuke act opgevoerd door Turbo Toos en Super 
Stien. Zij voerden een hilarische paaldans uit. 
De sketch was gebaseerd op Karel en Mientjes 
leven. Een heerlijk buffet vormde het slotstuk 
van een onvergetelijke middag.

Tot hun verrassing kwam L1 langs 

voor een diepte-interview, dat 

’s avonds werd uitgezonden.

Op dinsdag 14 juni was het de eigenlijke dag. 
Ook weer een dag vol verrassingen. Eerst 
kwam de oude buurt langs, de bijna complete 
familie Lambregts. In de middag High Tea bij 
de Bourgondische Hoeve in Siebengewald. 
Samen met zus en zwager Jan en Paula Janssen-
Lucassen, die dag ook 60 jaar getrouwd. Tot 
hun verrassing kwam L1 langs voor een diepte-
interview, dat ’s avonds werd uitgezonden. Half 
Heijen had het gezien. En niet te vergeten de 
honderden wenskaarten die binnengedwarreld 
kwamen. Ze zijn er nog helemaal beduusd van.

Wat is jullie geheim, vragen wij….
“Nemen en geven, zeggen ze en… je moet een 
beetje geluk hebben.” Niets is minder waar. 
Wij feliciteren het diamanten echtpaar Karel 
en Mientje Lucassen-van Iersel nogmaals met 
hun diamanten huwelijk en hopen op nog vele 
jaren in gezelschap van elkaar en in goede 
gezondheid, samen met Toos en Laurens, de 
klein- en achterkleinkinderen. Het is ze van 
harte gegund….

Bezoek van de burgemeester

Mientje en Karel voor het zelf getimmerde tuinhuisje

Interview

4 generaties: Mientje, Saskia en Romy en Toos
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Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

Hoogveld 1  I  Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen



  
Met een barrel van €300 op pad voor het goede doel. Wat een mooi project, die Amsterdam-Dakar Challenge. De redactie heeft al contact opgenomen met Pascal Philipsen uit de Sleedoornstraat. Als zij terug zijn uit Afrika, willen wij graag opschrijven hoe de uitdagende reis is verlopen en of de gestelde doelen zijn gehaald, natuurlijk begeleid met daarbij behorende foto’s. Omdat Pascal na de rit in november nog in Afrika blijft om vrijwilligerswerk te doen, zal het interview waarschijnlijk pas in februari of maart in Hèjs Nèjs verschijnen. In de tussentijd is het project te volgen (zie daarvoor de poster) en is sponsoring mogelijk.

Stichting Kinderboerderij Gennep

Overzicht van de komende activiteiten:

*  maand september: facebook-foto-actie ; maak een gekke, leuke, 

vertederende foto van uw (klein-)kind op de kinderboerderij en 

plaats deze op onze facebookpagina en wie weet krijg je tijdens het 

‘dierendagfeest’ op 2 oktober een geweldige prijs!

*  zondag 2 oktober: dierendag! Vier feest met de (bijna) jarige 

dieren! Er is van alles te doen op de kinderboerderij: spelletjes, 

schminken, pannenkoeken bakken, groententaartjes maken en nog 

een surprise!

Zoals altijd is de entree op de kinderboerderij gratis. 

Openingstijden: woens
dag, zaterdag en zonda

g van 14.00- 17.00 uur
. 

De rommelmarkt begint twee uurtjes eerder, om 12.00 uur.

Meer informatie is te vinden op onze website!

En... mocht je vrijwilliger willen worden, stuur ons een mailtje! 

info@kinderboerderijgennep.nl

 

 

                                                               
Stichting Kinderboerderij Gennep e.o.                                           

www.kinderboerderijgennep.nl 

 
 

Op zaterdag 5 november 2016 presenteert gemengde 
zangvereniging Laetitia een spectaculaire dinnershow: 
heerlijk genieten van een 4-gangen diner en ondertussen 
luisteren naar mooie bekende musicalmuziek! Om 17.00 uur 
worden de gasten verwelkomd met een welkomstdrankje. 
Tussen de verschillende gangen kun je in de sfeervol 
ingerichte zaal genieten van muziek uit bekende musicals, 
zoals West Side Story, les Miserables, Sister Act, Miss Saigon. 
Ook bekende nummers als Jesus Christ Superstar, I don’t 
know how to love him en Don’t cry for me Argentina 
staan op het programma. Naast het koor Laetitia, dat 
muzikaal begeleid wordt door Harco van de Venn, zal ook 
het basiskoor optreden en de solisten Manuela Verheij, 
Jennifer Bartels en Piet Wijers. Het programma duurt tot 
ca. 22.00 uur. Voorverkoop van de entreekaarten voor deze 
dinnershow à € 40,- vindt plaats op zondag 11 september 
en zondag 2 oktober van 11.00 – 12.00 uur in De Matshoek 
te Afferden. Wees er snel bij, want vol is vol! Omdat het 
restaurant van De Matshoek m.i.v. november gaat sluiten, 
is dit de laatste kans om hier nog een keer te dineren! Een 
Matsmenu is deze avond echter verkrijgbaar!!

Musicaldinner 
‘Mit Laetitia an toffel’

Patrick (li) en Pascal bij hun bolide
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

U wilt zorgeloos met uw Opel op vakantie. Daarom heeft Opel nu een APK met gratis 
Opel Zomercheck. De Combi-APK. En dat voor maar € 19, All-in. Zo kunt u veilig en 
gerust de zomer in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

DE COMBI-APK 
VOOR € 19. 
APK MET GRATIS OPEL ZOMERCHECK.

Cuijk, Ewinkel 4, (0485) 33 65 00.

    www.rovermedia.nl
www.facebook.com/Madeinheijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 

uit Heijen om te delen. Dus kan  
jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 

er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 
kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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Arbitrage in het voetbal….  
                       Een levensschool!

De passie van: Harrie Janssen
Harrie Janssen (68) is ruim vijf jaar verbonden 
geweest aan onze redactie als fotograaf. Onze 
vliegende keep noemden we hem of Harrie 
Paparazzi, ook een mooie bijnaam! Maar 
behalve fotograferen heeft Harrie nog een 
passie: hij is vele jaren KNVB scheidsrechter 
geweest en op dit moment houdt hij zich 
bezig met het beoordelen van scheidsrechters 
in het amateurvoetbal. 
Dit rapporteren neemt nu zo veel tijd in 
beslag dat Harrie besloten heeft een stapje 
terug te doen bij de redactie, maar gelukkig 
kunnen we wel nog af en toe een beroep op 
hem doen. Hij vond het fotograferen voor het 
Hèjs Nèjs altijd erg leuk, maar soms moet je 
keuzes maken. Hij wil graag over zijn passie 
praten en onlangs gingen wij een avondje naar 
hem toe. De koffie stond al klaar.

Harrie Janssen
Harrie werd geboren in de gemeente 
Ottersum, niet ver van de Duitse grens vlakbij 
Hommersum. Gennep lag echter dichterbij 
dan Ottersum en zo kwam het dat Harrie 
daar naar school ging en zijn opleiding tot 
automonteur volgde. Hij werkte als monteur 
bij Frank Janssen. Tijdens zijn militaire diensttijd 
verbleef Harrie een jaar in Duitsland. Vanwege 
lichamelijk ongemak (rugklachten) maakte 
Harrie een carrièreswitch. Hij vond een 
nieuwe loopbaan bij Walk Aandrijftechniek. 
Daar werkte hij zich door het volgen van vele 
cursussen op tot kwaliteitscontroleur. Hoewel 
Harrie al enige jaren met pensioen is werkt 
hij toch gemiddeld een dag per week nog bij 
Walk. (Nu Optibelt).
In zijn jeugd voetbalde Harrie bij Vitesse ’08. 
Rond zijn 19e stopte hij daar noodgedwongen 
mee vanwege zijn drukke werkzaamheden en 
het volgen van een avondopleiding.

Harrie trouwde met Drina en woonde met 
haar in een huurhuis in de Fazantstraat. Het paar 
wilde graag een huis kopen in Heijen, maar dat 
kon helaas niet want Harrie noch Drina hadden 
een economische of familieband met Heijen. Dat 
veranderde toen Frank Janssen een nieuw bedrijf 
bouwde op de plaats waar nu Van Goethem staat. 
Toen was de vereiste band er wel en kon het 
nieuwe huis aan de Acaciastraat worden betrokken. 
Het paar kreeg twee kinderen en heeft inmiddels 
vier kleinkinderen. 

Hoe raakte je verzeild bij V.V. Heijen, Harrie?
Harrie vertelt: “Dat is een leuk verhaal. In de 
carnavalstijd was er een wedstrijd in het betaalde 
voetbal, waarbij de scheidsrechter een asbak naar 
zijn hoofd geslingerd kreeg. Ik stond op het punt 
naar een carnavalsbal te gaan en kwam op het 
idee mij te verkleden als scheidsrechter met een 
dik verband om mijn hoofd en een asbak om mijn 
nek. Dat bracht Jac. van Dijck op het idee om mij 
te vragen of ik jeugdleider wilde worden of iets 
anders te doen voor de voetbalclub. Zo ben ik erin 
gerold. Ik ben zelfs nog jeugdleider geweest van 
Hans Boekholt, die nu lid is van de redactie.”
(Reactie Hans toen hij dit las: “Niet dat Harrie een 
groot voetbaltalent over het hoofd heeft gezien, 
hoor!”)

Harrie functioneerde een aantal jaren als jeugdleider, 
maar toen hij op een zaterdag een scheidsrechter 
geen  al  te  beste  wedstrijd  zag  fluiten  dacht  hij: 
“Dat kan ik beter.” Harrie is toen een cursus gaan 
volgen en meteen bij de KNVB gaan fluiten. Hij is 
dus geen clubscheidsrechter geweest. Aanvankelijk 
floot Harrie  alleen op  zaterdag, maar  toen Drina 
vaak op zondag moest werken, kwam de zondag er 
ook nog bij. Ruim tien jaar floot Harrie op zaterdag 
en zondag amateurwedstrijden in de hele regio in 

vervolg op blz 24
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de toenmalige afd. Noord-Brabant van de KNVB en op 
alle niveaus. Toen speelden nieuwe rugproblemen op 
en moest hij deze mooie hobby staken. Hij stopte met 
fluiten en ging over naar de rapportage, dat wil zeggen 
het beoordelen van scheidsrechters.

Spiegel
Wij vroegen Harrie voor ons op papier te zetten wat 
arbitrage in het voetbal inhoudt en hoe je scheidsrechter 
wordt. Daarop mailde hij ons de volgende tekst: Voetbal 
is een spiegel voor onze maatschappij. 

Door het sporten zelf wordt het karakter 
gesterkt. Scheidsrechters moeten echter hun 
verantwoordelijkheid kennen en beslissingen nemen, 
terwijl ze aan sport doen - soms tot genoegen, 
soms tot ongenoegen van de spelers. Daardoor kan 
polemiek ontstaan die alweer eigen is aan de sport en 
de samenleving.

Meningsverschillen, discussies zijn haast onlosmakelijk 
verbonden met het voetbal en meestal houden ze 
meer verband met het moment waarop de beslissing 
genomen werd dan met de beslissing zelf. De 
scheidsrechter wordt vaak verplicht beslissingen 
te nemen die niet in de smaak 
vallen van spelers of publiek, 
maar hij moet nu eenmaal de 
spelregels doen naleven. We 
mogen niet vergeten dat het 
de speler is die een fout maakt, 
waarbij de scheidsrechter een 

beslissing neemt die overeenstemt met wat de regels 
van het spel hem opleggen. 
Hiermee beschermt hij niet alleen het voetbal maar 
ook de spelers waartegen de overtreding werd begaan, 
zonder dat hij stilstaat bij het moment van de wedstrijd 
of de namen van de spelers. Net zoals in het dagelijkse 
leven beschikt de scheidsrechter over beslissingsrecht 
en moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen.

Hoe word je scheidsrechter?
Door bij de KNVB een scheidsrechterscursus te doen 
kun  je  officieel  gecertificeerd  scheidsrechter worden. 
De KNVB biedt cursussen aan voor verschillende 
doelgroepen. De cursus die het meest wordt gedaan 
is de cursus Verenigingsscheidsrechter aanvullend met 
de opleiding scheidsrechter III veld. Deze aanvulling is 
voor diegenen die voor de KNVB wedstrijden willen 
fluiten  en  niet  alleen  voor  hun  eigen  vereniging.  Na 
succesvolle afronding van deze cursus mag de arbiter 
A-jeugd, B-jeugd en senioren fluiten.

Als je de cursus succesvol hebt afgerond en besloten 
hebt voor de KNVB te gaan fluiten begin je onderaan 
de ladder. Je krijgt hulp van een praktijkbegeleider en 

tijdens het seizoen organiseert 
de KNVB thema-avonden 
waarbij spelregeltoetsen 
gehouden worden. Een 
rapporteur bezoekt een paar 
keer per jaar een wedstrijd 
die jij fluit en daarbij word je 
beoordeeld. De rapporteur 

Harrie neemt de zilveren waarderingsspeld van de KNVB in ontvangst

Interview

Looplijnen tijdens het spel
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beoordeelt je op acht verschillende competenties en 
geeft daar punten voor. Je krijgt pluspunten als je goede 
beslissingen neemt, maar ook minpunten zijn mogelijk. Hoe 
hoger je puntenscore des te hoger in de competitie mag 
je wedstrijden fluiten.  Je kunt dus ook als  scheidsrechter 
promoveren of degraderen. De besten stromen door 
naar het Betaald Voetbal, nadat ze eerst de Talententraject 
hebben doorlopen.

Veranderingen
Het hele scheidsrechter- en rapportagegebeuren is in de laatste jaren 
enorm veranderd en verbeterd. Zeker de begeleiding van de jonge 
scheidsrechters, en dat zijn er veel in deze regio, is aangepast. De KNVB 
legt de opleiding van de scheidsrechters meer bij de verenigingen neer. 
Waar je je eerst aanmeldde bij de KNVB voor een cursus loopt het nu 
meer via de clubs. Na drie maanden mag je je eerste wedstrijd fluiten. 
Scheidsrechters worden geacht te fluiten in de geest van de wedstrijd.
Ook het beoordelen van de scheidsrechters is sterk verbeterd. Zij 
worden nu veeleer beoordeeld op hun positie tijdens het spel (zie 
tekening), het innemen van posities bij spelhervattingen, maar het 
belangrijkste is: het tot een goed einde brengen van een wedstrijd. 

“Scheidsrechters worden geacht te fluiten 

in de geest van de wedstrijd” 

Je moet als het ware de wedstrijd “lezen”. Het managen van een wedstrijd 
wordt steeds belangrijker dan het handhaven van de spelregels.”

De situatie van Harrie
Harrie is tevreden met het niveau dat hij met betrekking tot 
rapporteren heeft bereikt. Hij bezoekt ’s zondags  wedstrijden van 

een zeer behoorlijk amateurniveau 
(hoofdklasse). Op zaterdag rapporteert 
hij op landelijk niveau bij de jeugd. (o.a. 
eredivisie), waar de jeugdteams van de 
Nederlandse topclubs spelen.  Daarnaast 
begeleidt Harrie ook nog een groep van 
circa tien rapporteurs. Hij organiseert een 
paar maal per jaar bij V.V. Heijen een thema-
avond, bijvoorbeeld over veranderde 
spelregels en het beoordelen van sommige 
spelsituaties. Immers, ieder jaar treden er 
wijzigingen in de spelregels op. Zo is dit jaar 
de buitenspelregel veranderd en dan gaat 
Harrie aan de slag om dit weer over te 
brengen aan de verenigingsscheidsrechters.

Leuke feitjes
Als scheidsrechter heeft Harrie zelfs de 
jeugdige Ruud van Nistelrooy nog zien 
voetballen bij zijn amateurclub. Een super 
talent, dat zag Harrie toen al. In totaal heeft 
Harrie in zijn leven ongeveer achthonderd 
wedstrijden  gefloten  c.q.  bezocht  als 

rapporteur. Een aantal jaren 
geleden is Harrie hiervoor door 
de KNVB gehuldigd.

Tot slot
Net als Harrie Janssen hebben 
heel veel mensen in Heijen een 
passie en zou je die nu met ons 
willen delen, meld je dan aan 
voor een interview. Tips zijn 
ook welkom. Stuur een e-mail 
naar dorpsblad@heijen.info, 
en wij nemen contact met je 
op.

Harrie geeft uitleg aan de scheidsrechters

positiekiezen bij spelhervatting

Interview
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Heisa

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 35 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in 
informatie:   
www.heijen.info

oktober
2016

vieringen in

Zaterdag 01 oktober 
geen dienst

Zondag 02 oktober 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 08 oktober 19.00 uur 
Gildemis, Eucharistieviering met het 
gezinskoor

Zondag 9 oktober 09.30 uur 
Gebedsdienst

Zaterdag 15 oktober 
geen dienst

Zondag 16 oktober 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 22 oktober 19.00 uur 
Gebedsdienst met gemengd kerkkoor 
uit Siebengewald *

Zondag 23 oktober 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 29 oktober
geen dienst

Zondag 30 oktober 9.30 uur
eucharistieviering

* Op 22 Oktober luistert het gemengd kerkkoor uit Siebengewald de woord- en 
gebedsdienst op de vierde zaterdag op. In mei heeft het Gezinskoor in Siebengewald 
gezongen, als uitwisseling zingt het Siebengewalds koor de 22ste in Heijen.

De Allerzielendienst vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 november om 19.00 uur. 
Er is dan ook weer een kindernevendienst en na afloop wordt een bezoek gebracht 
aan het kerkhof.

Een klein orgaan van de mens, de tong, kan heel liefdeloos zijn. De Bijbel 
zegt hierover: “Met haar loven wij God de Vader en met haar vervloeken 
wij de mensen die naar Gods gelijkenis geschapen zijn. Als iemand meent 
vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dan 
is zijn vroomheid niet veel waard”.

Ooit zei een wijze eens dat een lasteraar aan zijn tong verdiende 
opgehangen te worden en de mensen die naar hem luisterden aan hun 
oren. Vroeger werd onkuisheid als een grote zonde aangemerkt, maar 
zou de lasterzucht niet veel erger zijn? Tot onze schande bestaat het 
woord ‘kwaadspreken’ maar niet het woord ‘goedspreken’. Een christen 
zal wél het goede van zijn medemens bekend maken. Hij zal er geen 
behagen in scheppen als hij een ander hoort kwaadspreken. Hij zal deze 
ook niet stimuleren door nieuwsgierige vragen te stellen. Beter is het om 
het gesprek op een ander onderwerp te brengen en zo de gedachten af 
te leiden. Beoefent steeds de gulden regel: “Bekommert u alleen om de 
eigen ondeugd en bewondert in anderen juist de deugd, het goede”.

De christen hoedt zich tevens voor ieder oppervlakkig oordeel dat zonder 
veel nadenken wordt uitgesproken. Het Evangelie zegt: “Oordeelt niet, 
opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult 
gij veroordeeld worden en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u 
gebruiken. Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en 
zuster en merkt gij niet de balk op in uw eigen oog?” (Mt 7, 1-3). Hetzelfde 
Evangelie zegt dat we rekenschap moeten afleggen van ieder woord dat 
verkeerd is; hoeveel te meer dan van eerroof en liefdeloosheid. Voor 
iedere christen moet het woord gelden van een geestelijk schrijver : “Hun 
gesprekken zijn als van mensen die weten dat God hen hoort”.

Pastoor H. Reijnen

Eerbied voor de waarheid
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Heisa

Moeder Teresa van Calcutta is op zondag 4 september 
heilig verklaard. Tijdens een eucharistieviering op het 
Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Franciscus die dag 
haar officiële heiligverklaring uitgesproken.
De moeder van de armen overleed op 5 september 
1997  in  Calcutta.  Ze  was  toen  87  jaar  oud.  In  2003 
werd Moeder Teresa door paus Johannes Paulus II zalig 
verklaard. Nu, negentien jaar na haar dood, volgt haar 
heiligverklaring. De congregatie van Moeder Teresa 
(officieel:  Missionaries  of  Charity)  telt  momenteel 
meer dan 4.500 leden, die in tal van landen actief 
zijn. In Nederland hebben de zusters een vestiging in 
Rotterdam. Het bisdom Roermond heeft bij gelegenheid 
van de heiligverklaring een gebedsprentje uitgegeven. 
Dit prentje is ook in onze kerk gratis verkrijgbaar.  

Wilt u meer berichten van het bisdom Roermond lezen, 
ga dan naar: www.bisdom-roermond.nl.

In oktober gaan we weer van start met de 
voorbereidingen voor de 1e Heilige Communie, die 
in het nieuwe schooljaar op zondag 28 mei 2017 om 
11.00 uur gepland staat. De communicanten zullen zich 
voorstellen tijdens de mis op zaterdag 25 maart 2017 
om 19.00 uur. 

Indien uw zoon/dochter niet in Heijen naar school gaat, 
maar wel hier de 1e Communie wil doen, kunt u hem/
haar opgeven bij de basisschool De Heggerank, tel. 
0485-512053.

Zoals u inmiddels wel gemerkt hebt, wordt er 
momenteel gewerkt aan de vernieuwing van het 
kerkplein. Door deze werkzaamheden is de kerk tot 
ongeveer 21 oktober moeilijker bereikbaar.

We hopen dat deze herinrichting u niet belemmert 
om onze kerk te bezoeken. Na afloop bent u weer van 
harte welkom via de mooie, nieuwe entree van het 
Pastoor Jaspersplein.      
Het kerkbestuur

Bisdombericht

Moeder Teresa, moeder van 
de armen heilige verklaard

1e Heilige Communie op 
zondag 28 mei 2017

Bereikbaarheid kerk tot 
eind oktober

Ons bereikte het droevige 
bericht van het overlijden 
van Gondje Eden-Janssen op 
7  september  jongstleden,  na 
een kort ziekbed. Zij mocht 
86 jaar oud worden. Gondje 
is de oma van ons redactielid/
fotograaf Suzanne v.d.Corput-

Koenen en superoma van haar kinderen Maud en Fenna. 
Suzanne attendeerde ons op haar bijzondere oma en wij 
herinneren ons het onvergetelijke interview dat wij met 
haar mochten hebben. U kunt het nalezen in de editie 
van november 2015. Gondje heeft geen gemakkelijk leven 

achter de rug, zoveel was wel duidelijk. Zij verloor drie van 
haar kinderen, maakte een scheiding door en overleefde 
ook haar tweede echtgenoot Dick Eden. 
Maar toch stond zij enorm positief in het leven. Vond steun 
bij haar kinderen en kleinkinderen en zeker ook in het 
geloof. “Oma is een echte bikkel” zo vatte Suzanne haar 
samen. 
Wij zullen Gondje niet licht vergeten en wij wensen de 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte 
bij dit enorme verlies.

De redactie van het Hèjs Nèjs
Erica – Hans – Henk – Jan – Marjo – Ricky – Sjannie – Stella.

In memoriam: Gondje Eden 
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Augustus en september zijn de maanden bij uitstek om 
libellen te “spotten”. Wij willen een van deze soorten 
er uit lichten en beschrijven. Het betreft de bloedrode 
heidelibel. Een prachtig rood gekleurde heidelibel uit de 
familie “korenbouten”.

Wat zijn heidelibellen?
Heidelibellen zijn kleine, gedrongen ‘echte’ libellen. Her-
kenbaar in rust met de vleugels open, niet als de kleine 
juffers die erg slank zijn en hun vleugels in rust langs het 
lichaam hebben. Vaak zittend in de vegetatie of op de 
grond te vinden en ook ver van het water. Ze vliegen 
vaak voor je op als je door een grasland of heideveld 
loopt. Volwassen en dus uitgekleurde mannetjes van de 
meeste soorten hebben een rood achterlijf. Vrouwtjes 
en jonge mannetjes zijn meestal geel, oranje of bruin. 
Heidelibellen hebben een min of meer rolrond achterlijf, 
dat dus niet duidelijk is afgeplat zoals bij de vuurlibel, 
viervlek en oeverlibellen. In Nederland komen negen 
soorten heidelibellen voor, maar slechts vier daarvan zijn 

algemeen: zwarte heidelibel, bloedrode heideli-
bel, bruinrode heidelibel en steenrode heidelibel. 

Herkennen bloedrode heidelibel
Rode heidelibellen zijn er meerdere en zijn niet 
zo heel gemakkelijk te herkennen. De bruinrode 
en steenrode heidelibel hebben beide gele stre-
pen op de poten. Om ze uit elkaar te houden 
moet je kijken of het dier een ‘hangsnor’ heeft. 
Dan is het een steenrode heidelibel.

Onze bloedrode heidelibel is het makkelijkst 
te herkennen. Kijk naar de kleur van zijn poten, 
die zijn helemaal zwart zonder gele of bruine 
lengtestrepen. Dit geldt zowel voor mannetjes 
als vrouwtjes. Het makkelijkst te herkennen zijn 
de volwassen mannetjes die je ook op de foto’s 
ziet. De mannetjes zijn felrood, hebben een egaal 
bruinrood borststuk en een rood gezicht. Het 
achterlijf is aan het einde duidelijk knotsvor-

Bloedrode heidelibel
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mig verbreed. Vrouwtjes en jonge mannetjes zijn geel 
tot bruin. 
De spanwijdte is 50-60 mm. Aan de basis van de vleu-
gels heeft deze libel een oranje schijn.

Voorkomen en voortplanting
Bloedrode heidelibellen zijn algemeen bij allerlei voed-
selrijke wateren, vaak met veel planten in het water en 
op de oever. Ze komen ook veel voor bij tuinvijvers. De 
larve leeft in stilstaand of zwak stromend water. De libel 
is te zien tussen juni en oktober met een piek in sep-
tember. Vaak zie je ze steeds terug komen naar hetzelfde 
uitzichtpunt. Hier wachten ze op een vrouwtje om te 
paren. Andere mannetjes die in de buurt komen worden 
verjaagd. Bij de paring wordt gebruik gemaakt van het 
paringsrad; begint in de lucht en eindigt zittend. De ei-
tjes worden niet in het water afgezet maar op de oever 
waar ze in de modder overleven om het volgende jaar 
tijdens een regenbui in het water te belanden en waar 
ze zich tot larve ontwikkelen. De larve overwintert dan 
ook nog een keer. Het volgende jaar kruipt de larve te-
gen een stengel omhoog en scheurt uit de huid. De libel 
is geboren.

Voedsel en vijanden
De larve is net als alle libellenlarven een geduchte ro-
ver die van kleine diertjes leeft. Deze worden gevangen 
met het vangmasker, een uitstulpbaar deel van de kop 
dat twee kaken bevat. De prooien worden hiermee blik-
semsnel gegrepen en leeggezogen. De volwassen libel is 
eveneens een carnivoor die kleine vliegende diertjes uit 
de lucht plukt. Deze kunnen tijdens het vliegen worden 

opgegeten. Libellen hebben sterke kaken waar-
mee de prooi aan stukjes wordt geknipt.
De vijanden van de bloedrode heidelibel zijn 
hetzelfde als die van andere libellen, vooral vo-
gels proberen een libel uit de lucht te plukken. 
Ze belanden soms in een spinnenweb of wor-
den gegrepen door insectenetende wespen 
zoals de hoornaar of ze komen terecht in het 
vleesetende plantje “zonnedauw”. De grootste 
vijand is echter de winter ; als de temperatuur 
aan het eind van de herfst daalt, sterven de libel-
len massaal.

Bijzonder
Een bijzonder kenmerk voor de bloedrode hei-
delibel is de ‘obeliskhouding’(zie foto). Bij warm 
weer strekt de libel het achterlijf omhoog. De 
zonnestralen heb-
ben zo minder aan-
rakingsvlakken op 
het lijf van de libel 
en daardoor wordt 
oververhitting voor-
komen.

Fijne wandeling
Martha en Paul

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas

    www.rovermedia.nl
www.facebook.com/Madeinheijen

Kan jouw 
opa breien?
Heb jij een idee, 
een droom, 
een hobby, 
een verhaal...
uit Heijen Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 

uit Heijen om te delen. Dus kan  
jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen er 

vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 
kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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Interview

Het Wereldoorlog II 
                 project op de Heggerank

Hoe is de dag verlopen
De ontvangst was gezellig. De sprekers werden 
met  koffie  en  thee ontvangen door  het Team 
van de Heggerank en de kinderen. Ze waren 
van harte welkom. De kinderen hadden zich 
goed voorbereid en vele vragen bedacht. De 
interviews begonnen met de vragen, maar 
gedurende het gesprek werd het vaak meer 
een verhaal dan een interview. Bij bijna elke 
vraag hoorde een verhaal. Het ene verhaal was 
natuurlijk meer indrukwekkend dan het andere 
maar van de gezichten van de kinderen was 
het af te lezen dat ze echt onder de indruk 
waren. Het deed ook de sprekers wat. Door 
het vertellen zag je dat bij hen de herinneringen 
in hun hoofd weer helemaal tot leven kwamen. 
En ook de emoties. 

De verhalen
De sfeer in de klas was warm en aandachtig.
Henk Schonenberg en zijn zussen woonden in 
de oorlog in het huis dat vlakbij de viaduct staat. 
Onder het huis was een schuilkelder waar de 
families geregeld in moesten ter bescherming 
van hun leven.  Zij vertelden indringend over de 
evacuatie naar het noorden.  
Pierre Willems las voor uit artikelen die in de 
kranten zijn verschenen vooral over de zwaar 
getroffen familie Fleuren. 

Jacob van Tankeren woonde op de Heijenseweg 
en vertelde hoe hij als puber bij de boeren 
voedsel ging halen. Hij was er met zijn broers 
verantwoordelijk voor dat er eten op tafel 
kwam.  
Ton van Wissing was nog een kind in de 
oorlog en deelde zijn herinneringen aan het 
bombardement in Nijmegen. De bevrijding is 
ook iets wat Ton zich nog heel goed herinnerde. 
Hij ging stiekem kijken. De vreugde over de 
bevrijding was enorm. 
Wim Linssen vertelde over zijn tijd geëvacueerd 
naar Laren. Weken lopen voordat ze op de 
locatie waren. Op de klompen! Sommigen 
sliepen bij de dieren in de stal, want dat was 
lekker warm. Als kind vonden de sprekers het 
soms nog wel erg spannend allemaal.

De deelnemers hebben de DVD ontvangen 
(met medewerking van het Elzendaalcollege). 
Ze waren ook nieuwsgierig naar de reacties 
van de kinderen hoe ze het ervaren hadden. 
Zie daarvoor een bloemlezing geschreven door 
de kinderen. Wat de  kinderen aansprak dat er 
helemaal geen speelgoed was. Hooguit een bal. 
De kinderen konden zich daar geen voorstelling 
van maken. De vertellers waren vol lof over de 
organisatie van deze bijeenkomst en zijn erg blij 
met de DVD. Een win-win situatie voor zowel 
de leerlingen als de deelnemers. 

vervolg op blz 32

Enige tijd geleden stond er een oproep in het Hèjs Nèjs waarin (Heijense) mensen werden gevraagd 
hun oorlogservaringen te delen met de leerlingen van groep 8 van Basisschool de Heggerank in de 
vorm van interviews. Dit project is ook gehouden op het Elzendaal College en was daar een groot 
succes. Op woensdag 18 mei kwamen de personen die zich hiervoor opgegeven hadden samen bij 
de Heggerank en deden hun verhaal. Alle verhalen werden op video opgenomen. De deelnemers 
waren: Henk Schonenberg (+ zijn 2 zussen), Pierre Willems, Jacob van Tankeren, Ton van Wissing en 
Wim Linssen.

Jacob van Tankeren
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Hopelijk blijven de verhalen in de herinnering van de 
kinderen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, zo hielden 
de vertellers hun jeugdig publiek voor, maar is zwaar 
bevochten. Er zijn geen winnaars in een oorlog. De 
oorlog kent alleen verliezers.

De kinderen van groep 8 luisterden zeer geboeid 
naar de diverse verhalen en zij hebben hun gedachten 
hierover in de vorm van verslagjes op papier gezet. 
Onderstaand de bloemlezing uit deze verslagjes. Helaas 
kunnen we ze niet allemaal plaatsen.
Dit waren de vragen vooraf:

Hoe was je verwachting?
• Hoe vond je het?
• Wat heb je ervan geleerd?
• Wat blijft je bij? 

Djem:
Ik was erg onder de indruk toen ze begonnen met 
praten. Vooral toen iemand zei dat hij tien jaar was 
en dat er twee vliegtuigen op elkaar botsten en toen 
neerstortte. Hij zei dat dat heel eng was maar dat 
het vliegtuig gelukkig nog kon sturen en niet op hun 
huis landde. En van de andere interviews van een 

mevrouw die ook een heel indrukwekkend 
verhaal vertelde. Ik vond het wel leuk om 
de interviews te doen. Vooral ook heel 
interessant. En dat van die vliegtuigen zal ik 
voorlopig niet snel meer vergeten.

Guusje:
Mijn verwachtingen waren dat wij een vraag 
gingen stellen en dat hij gewoon antwoord 
zou geven, maar in plaats daarvan maakte 
hij er een mooi verhaal aan vast en dat vond 
ik een goed verhaal. Ik vond het super goed, 
want hij vertelde echt goede informatieve 
verhalen en het is ook iets heftigs maar hij 

Henk Schonenberg en zussen

Pierre Willems met drie van zijn aandachtige toehoorders
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vertelde het zo goed en dat vond ik knap. Ik heb er 
ook van geleerd dat je altijd kan blijven leven, want 
die meneer had al drie keer dood kunnen zijn. En het 
mooiste wat mij bij blijft is dat die meneer met zijn 
vader doperwten ging halen en toen zagen ze hoe 
twee Duitse bewakers stonden te controleren dus ze 
konden daar niet langs met die doperwten. Dus toen 
gingen ze in de struik zitten in de kou en sneeuw en na 
minstens een uur zei die vader tegen hem dat hij even 
moest vragen wat ze nou aan het doen waren dus toen 
ging die meneer daarheen en toen kwamen ze erachter 
de het twee broers waren die aan het wachten waren 
tot ze terugkwamen.  

Lasse:
Het was echt een super mooi verhaal. Ik heb geleerd dat we het nu 
heel veel beter hebben dan dat ze het vroeger hadden!! Het blijft mij 
bij dat Adolf Hitler een hele vervelende nare man was!

Lisa:
Indrukwekkend. Ik heb vaker gehoord over mensen die vertellen 
wat ze mee hebben gemaakt in die verschrikkelijke oorlog, maar als 
je tegenover iemand zit en diegene recht in de ogen aankijkt is het 
heel anders. Ik wist al veel door de lessen op school, maar hier hoor 
je dat ieder zijn of haar eigen verhaal heeft en dat je heel blij mag 
zijn met wat je nu allemaal hebt. Wat mij is bijgebleven. Alles. Oorlog 
is verschrikkelijk en dat mag je vooral niet vergeten!

Luca:
Wat ik geleerd heb: Dat je niks kan/mag. Wat me bij blijft: Dat je geen 
speelgoed en weinig eten had. 

Maudy:
Ik vond het heel interessant en mooi, want hij vertelde hele 
mooie en spannende 
verhalen. Hij vertelde dat 
de Duitsers naar de brug 
aan het schieten waren en 
de Engelsen waren terug 
aan het schieten om de 
bommen tegen te houden. 
Die man en zijn nicht rende 
onder dat vuurwerk van 
die bommen door om naar 
een boerderij te gaan, daar 
wilden ze in de schuilkelder 

zitten maar daar zaten al Duitsers dus ze 
gingen in het kastje onder het aanrecht 
zitten voor nog een beetje bescherming. 
In die boerderij waren ze net een varken 
aan het slachten, Die nicht dacht: laten we 
een stuk vlees van dat varken jatten en 
wegrennen en dat was gelukt. Ze rende 
onder die bommen door terug en dat 
hebben ze gehaald. 

Tot slot:
De conclusie kan zijn dat dit een zeer 
leerzaam bezoek is geweest. Een woord 
van dank aan de vertellers is zonder 
meer op zijn plaats. Maar ook dank aan 
de kinderen. De aandacht die zij hebben 
gegeven aan de vertellers heeft voor 
hen na zoveel jaren toch zeker een 
verzachtende werking gehad. 
Moj.

Interview

Wim Linssen heeft de volle aandacht 

Ton van Wissing
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18.000 vel papier per uur, 
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis. 
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten 
binnen één minuut kan wisselen. 

Onze 10- kleuren pers staat 
hier garant voor. 7 dagen per week, 
24 uur per dag. 
Dit is slecht één machine uit ons 
machinepark De rest van ons 
machine park doet er niet voor onder.

Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70  
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu
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Agenda 2016 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
Gennep zorgloket    0485 - 494141
www.gennep.nl

Bibliotheek op School   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag 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:   
Milieuklachtentelefoon    043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein    0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht    0900 - 0767

Zondag 2 oktober    
Vanaf 14.30 uur Sportpark  “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - BVV’ 27 1

Donderdag 6 oktober  
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 16 oktober
14.00 uur  Sportpark“de Heikamp”

 V.V. Heijen 1 - SV United 1

Donderdag 20 oktober
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - “Met een hoed in je hand”: 
Hoedenmodiste M. Luyten

Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 22 oktober

20.00 D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Showconcert

Donderdag 3 november
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 5 november  
11.11 Zaal Schuttershof

CV De Wortelpin - Voorverkoop Zittingsavond

Zondag 6 november  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Menos 1

Zondag 13 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - SVOC’01 1

Donderdag 24 november  
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - Sinterklaasavond

Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november

20.11 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin 

Donderdag 1 december
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 4 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Astrantia 1

Zaterdag 17 december
19.00 uur Parochiekerk
Diversen - Kerstconcert

Donderdag 22 december
19.30 uur Zaal Schuttershof    

Zij-Aktief - Kerstviering

Zondag 8 januari 2017
12.00 uur Gemeenschapshuis d’n Toomp    
Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler De volgende Hèjs Nèjs 

verschijnt op:
25 oktober 2016




