Jaargang 2
Nummer 1

HEJS NEJS

Interview dorpsbewoners
Dries & Door Kessels

Winterse plaatjes
Winterfoto’s

Hèjje- natuurlijk - mojjer
De merel

3

INTRODUCTIE

Voor u ligt het eerste Hèjs Nèjs van het nieuwe jaar. De redactie hoopt u ook
in 2011 weer te verrassen met maandelijks (behalve in augustus) een bloemlezing van het Heijense nieuws en andere wetenswaardigheden in Heijen. Uw
inbreng is daarbij uiteraard nodig en heel welkom. Voor de statistici onder
u: dit Hèjs Nèjs noemen we jaargang 2, nummer 1. Jaargang 1 bestaat uit 7
nummers, jaargang 2 zal uit 11 uitgaves bestaan. Met het sluiten van café ‘De
Roskam’ is een stuk geschiedenis in ons dorp Heijen gevormd. Als eerbetoon
staan Dries en Door op de voorpagina en kunt u een interview lezen over
hen onder het kopje: interview dorpsbewoners. Hèjs Nèjs is ongemerkt gegroeid: in december is hij 28 pagina’s dik geworden, dus weer 4 pagina’s extra.
Deze lijn zetten we nu voort. Veel lees- en kijkplezier.

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’ en wordt financieel ondersteund door de gemeente Gennep
en met een bijdrage uit het Fonds
Maatschappelijkke betrokkenheid
2010 van de Rabobank.
Hèjs Nèjs wordt tevens gesponsord door onze adverteerders.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt
huis-aan-huis verspreid. Zij die
een ‘nee-nee-sticker’ bij hun brievenbus hebben geplakt kunnen bij
de Troefmarkt zo lang de voorraad
strekt een exemplaar ophalen.
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Gonda van den Heuvel
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738
Fotografie:
Harrie Janssen
Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen
Oplage:
800 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van tekst,
foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van
de maand.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

KBO..de vereniging
voor senioren...
Een hopelijk mooi nieuw jaar staat
ons weer te wachten....en natuurlijk
zullen er Ups en Downs tussen door
komen......we kunnen elkaar echter wel

Schuttingtaal

tot steun zijn.... daar is uw KBO-vereniging ook voor....

Bij het lezen van dit woord legt u waarschijnlijk al gauw en onbewust een verbinding met woorden die veelal uit slechts drie letters

Iedere donderdag is er van 14.00 uur

bestaan. Moet je in een kruiswoordpuzzel een ander woord vinden

tot 17.00 uur voor onze leden een

voor schuttingtaal, dan zal het 10-letterwoord ‘straattaal’ beantwoor-

Inloop Soos in d’n Toomp. Iedereen is

den aan de vraag en zorgen dat je weer verder kunt met het invullen

hier welkom..... U BENT WELKOM.....

van de puzzel.
De straat of beter de afscheiding tussen straat en privé, daar wil ik

Jongere Ouderen.....Ouderen.....Hoog-

het dit keer over hebben. En dan een lans breken voor een fraai (hoe

bejaarde Ouderen.. Het is FIJN om er

persoonlijk ook) uiterlijk hiervan. Aan de privézijde zal dit geen pro-

voor elkaar te kunnen ZIJN.

bleem zijn. Daar groeien struiken of is de schutting afgewerkt met
een mooie kleur of raster. De straatzijde is evenwel vaak het kind van

De Inloop Soos is een gezellig ont-

de rekening.

moetingspunt.......aan diverse activi-

Natuurlijk is het belangrijkste doel van een schutting het verkrijgen

teiten kun je deelnemen: Biljarten.....

van privacy en dan in het bijzonder bij hoekpercelen, die aan twee

Koersballen.....Kaarten.....Aanschuiven

kanten aan de weg grenzen. Maar…..zou het niet wat zijn om ook wat

voor een leuk of boeiend praatje...een

extra aandacht aan de straatzijde te schenken: een strak geheel, een

lach...onder het genot van een koppie

klimop die het hele jaar zijn groene blad tussen de planken slingert

of een drankje.

of een afwerking met wilgenmatten en zo zijn er waarschijnlijk nog
tig mogelijkheden denkbaar.

Wij creëren als KBO gastvrouw/-heer

In het licht van Hejje (nog) Mojjer is het aan het begin van het nieuwe

een warme sfeer......muziekje erbij.....

jaar misschien nog niet zo gek om hierover de gedachten eens te la-

Kom jij ons jouw vriendschap en ge-

ten gaan en als sneeuw en kou het land weer uit zijn een opgekomen

zelligheid brengen?? Laat zo’n vrien-

idee uit te werken. Het geeft voor betrokkene zelf een goed gevoel

denmiddag een plaats zijn waar ieder

als hij/zij aan komt lopen, fietsen of rijden bij zijn of haar woonplek

zich fijn voelt.

en een fraai geheel van huis en omgeving kan aanschouwen. En voor
anderen, zoals buurtbewoners en passanten, het besef: dit is een aar-

Met vriendelijke groet...

dige straat om te wonen of daar zou ik ook wel willen wonen.
Heijen zou hierdoor weer mojjer worden en de betekenis van het

Het bestuur KBO-Heijen.

woord schuttingtaal zou weleens in positieve zin kunnen verbuigen.

Karel...Theo...Cees...Jacq...Gonnie...

En dan hebben we er weer een schuttingwoord bij van 3 letters: moi

Annie...Carla.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS
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Frans Duijts op de Gildefeesten 2011
Het Sint Dionysiusgilde is er in geslaagd

Dionysiusgilde is dan ook trots dat ze de

om voor de Gildefeesten 2011, die ge-

populaire zanger voor een avondvullend

houden worden op 17-18-19 juni 2011,

programma heeft kunnen contracteren.

een ijzersterk programma neer te zet-

Blokkeer daarom nu alvast 18 juni 2011

ten. Op zaterdagavond 18 juni 2011

in je agenda, want het belooft een gigan-

geeft Frans Duijts een mini-concert

tisch feest te worden dat zijn weerga in

weg in de grote feesttent nabij kasteel

Heijen en omgeving niet kent.

“Huis Heijen”. Frans Duijts wordt die

Hou de website www.gildefeesten2011.

avond begeleid door de band Tilt. De

nl goed in de gaten, want daarop kun-

populaire zanger van het Hollandse lied

nen binnenkort digitaal entreekaarten

is groot geworden na het verschijnen

voor het concert van Frans Duijts be-

van zijn derde album “Leef je Droom”.

steld worden. De voorverkoopadressen

Veel van de liedjes op dat album zal

zullen in maart 2011 bekend gemaakt

Frans op zaterdagavond 18 juni ten ge-

worden in de lokale media.

hore brengen en dat staat garant voor
een enorme gezellige sfeer. Het Sint

Vooraankondiging showconcert
fanfare EMM
Op zaterdag 9 april en zondag 10 april verzorgen slagwerkgroep en fanfareorkest van EMM een spetterend showconcert in Gemeenschapshuis d’n
Toomp met veel zang en speciale effecten. Het programma bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige muziek. Noteer de datum maar alvast in uw
agenda. Nadere berichten volgen.

VERENIGINGSNIEUWS
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Voortijdige winterstop voor de
voetballers
en voor het 4e elftal geldt dat plezierig

Boekholt herkozen als voorzitter res-

meedoen belangrijker is dan winnen.

pectievelijk penningmeester. Daarnaast
zijn Jan Teerling (accommodatie) en

Het koude weer heeft er tevens toe ge-

Frank Wijers (technische zaken) toege-

leid dat de jeugdteams hun najaarscom-

treden tot het bestuur.

petitie niet af hebben kunnen ronden.
Dat is voor niemand leuk en zeker niet

Tenslotte willen we deze tussenbalans

voor de ploegen die hoog in de stand

afronden met het noemen van enkele

stonden genoteerd. Zij hebben nu niet

activiteiten die zich altijd afspelen tus-

de kans gekregen om echt kampioen

sen Kerst en Nieuwjaar.

te worden. In Heijen geldt dat bijvoor-

Op de laatste trainingsavond van 2010

beeld voor het A1-elftal en het E2-ze-

vond een mini-mix-toernooi en voet-

Nu het voetbalseizoen 2010-2011 hal-

vental. Zij hadden volop mogelijkheden

balquiz voor de senioren plaats. Het

verwege is, is het wellicht aardig om een

om de competitie af te sluiten met een

toernooi had qua verloop wat last van

soort tussenbalans bij V.V. Heijen op te

rondje op de platte kar. Het heeft niet

het winterse weer, maar dat gold niet

maken. Om te beginnen kun je je afvra-

zo mogen zijn. Hopelijk zijn de omstan-

voor de quiz. Niels Wabeke bleek uit-

gen of het seizoen al wel halverwege is.

digheden in de voorjaarscompetitie

eindelijk de beste voetbalkenner te zijn.

Je bent geneigd te zeggen van niet.Vorst

iedereen beter gezind. Op deze plaats

In de laatste week van het jaar heeft de

en sneeuw hebben dusdanig vroeg hun

mag ook nog even vermeld worden

jeugd van V.V. Heijen deelgenomen aan

intrede gedaan, dat de winterstop reeds

dat de jeugdteams het in het afgelopen

het traditionele kerst-zaalvoetbaltoer-

eind november is begonnen. Het bete-

najaar goed hebben gedaan en wellicht

nooi te Gennep.

kent dat de seniorenteams nog niet

nog belangrijker: veel plezier hebben in

de helft van het aantal duels hebben

het beoefenen van de voetbalsport.

gespeeld en een behoorlijke achter-

Even traditioneel is de voetbalwedstrijd
tussen de veteranen en een gemengd

stand op het wedstrijdschema hebben

Zoals wellicht bekend is men bij de

team van Heijen. Sneeuw maakte voet-

opgelopen. Reeds vanaf eind januari zal

voetbalclub reeds geruime tijd bezig

bal eigenlijk onmogelijk, maar deze wed-

getracht worden deze achterstand in

met de verbouw en uitbreiding van

strijd wordt nooit afgelast, dus ook dit

te lopen. Het eerste elftal draait prima

een materialenberging en werkruimte.

jaar niet.Tenslotte vond op 1 januari de

mee in de 5e klasse en staat op een

Tevens komen er twee kleedlokalen bij,

nieuwjaarsreceptie plaats. Tijdens deze

mooie 2e plaats. Men heeft alleen de

waardoor het ruimteprobleem straks

goed bezochte bijeenkomst is Michiel

pech dat koploper SES uit Langenboom

tot het verleden behoort en we ieder-

van Dalen, speler van het eerste elftal,

er bovenuit steekt en normaal gespro-

een goed kunnen ontvangen. Ook de

gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaat-

ken met het kampioenschap gaat strij-

bouwactiviteiten hebben last gehad van

schap van de vereniging.

ken. Heijen zal zich moeten gaan rich-

de weersomstandigheden, maar hope-

Rest ons iedereen een gezond en spor-

ten op een plaats in de nacompetitie.

lijk kunnen we toch op korte termijn

tief 2011 toe te wensen en als straks

Van de overige seniorenteams is ook

de diverse nieuwe lokalen in gebruik

het weer wat beter is, kom dan eens

goed nieuws te melden: Het tweede

nemen.

aan op sportpark “de Heikamp”.

elftal staat op een keurige 5e plaats;
het derde elftal staat in de top-3 en is

Tijdens de onlangs gehouden jaarver-

nog kansrijk voor het kampioenschap

gadering zijn Harrie Ronnes en Hans
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PRIKBORD

Klassenfoto 1982-1983 /
2e klas
Achterste rij (v.l.n.r.): Tibor Terburg, Emiel van Baal,
Mariëtte Helmond, Moniek Coenen, Eva Geneste,
Wouter Lintzen;
Middelste rij: Rob Lemmen, Sonja Peeters, Janneke
Teerling, Esther Franzman, Bob Kaak, Roy Willems,
Mark Jacobs, Niels Thijssen, Marco Geulen, Nikky Nillesen;
Voorste rij: Patrick Jans, Carmen v/d Ven, Emiel de
Bruin, Paul Müskens, Erik Blaauw, Toine Janssen, Theo
Lamers, René Voss, Peter Behet, Liesbet Willems
(onderwijzeres).

Uitslag kleurwedstrijd
In december hebben we een kleurwedstrijd gehouden in de vorm van een bijgevoegde kleurplaat in het kerstnummer
van het Hèjs Nèjs.
Uit de ingeleverde tekeningen heeft Jos (Troefmarkt) de 3 mooiste tekeningen geselecteerd. Dit zijn de winnaars:
1e plaats: Simon Hol, Hommersumsweg 53, Heijen, 6 jaar.
2e plaats: Tymo Klein, Hermelijnstraat 46, Heijen, 3 jaar.
3e plaats: Lotte, Meidoornstraat 27, Heijen, 5 jaar.
De kleurplaat van de winnaar is hieronder te zien:
De prijzen (gesponsored door de Troefmarkt Heijen) worden binnenkort bij jullie thuisgebracht.

Hejje mojjer

Hèjje mojjer in

9

2011!

Beste mensen uit Heijen.
Ook al is bij het verschijnen van dit fraaie blad het jaar al weer enkele weken oud, toch willen wij u op de eerste plaats
als bestuur van vereniging “Hèjje mojjer” een goed en gezond 2011 toewensen! Wij hopen dat Heijen weer in grote
saamhorigheid kan genieten van de vele gezellige en interessante activiteiten in ons dorp. Er wordt, zoals u al hebt
gelezen in het verslag van de jaarvergadering, weer vol ijver verder gewerkt door de diverse projectgroepen en het
bestuur van “Hèjje mojjer”.
Een belangrijke datum is ook al in het verslag genoemd: 29 mei 2011. Dan vindt de 2e editie plaats van het dorpsfeest!
Maar er is nog meer te doen in Heijen: op 9 en 10 april de showconcerten van fanfare EMM en op 17 t/m 19 juni het
gildeweekend van het St. Dionysiusgilde. Ook de gemengde zangvereniging de Maasklanken wil in het voorjaar een fraai
concert organiseren. En zo er zijn uiteraard nog meer activiteiten van de diverse verenigingen.
U ziet dat er van alles te doen is in ons dorp. Maar zou het niet erg fijn zijn als alle kalenders en belangrijke data van alle
verenigingen overzichtelijk in één bestand bij elkaar zouden staan op de website www.heijen.info van Heijen?
Dat is dan niet alleen handig voor de inwoners en andere belangstellenden, maar ook voor de verenigingen zelf is het heel
handig. Zo kunnen de agenda’s nog beter op elkaar worden afgestemd en is er minder kans om “elkaar voor de voeten
te lopen” door te dicht op elkaar te plannen.
	Daarom hierbij een oproep aan alle verenigingen van Heijen:
Stuur de activiteitenkalender naar: admin@heijen.info !!
Samen maken we dan Heijen nog ‘mojjer’ en sterker!
Het bestuur van “Hèjje mojjer”.

10

BEDRIJFSINTERVIEW

Bij ons is niks standaard...
Voor het bedrijfsinterview van deze maand ging de redactie op een zeer mistige herfstavond naar
Frans (47) en Ingrid (44) Voss van Voss Timmerbedrijf aan de Hoofdstraat nummer 55, twee duizendpoten als het om hout gaat.
gon zijn eigen bedrijf onder de naam Voss

het ook maken!” En als je op de web-

Timmerbedrijf. Toen ging dat nog niet

site kijkt dan zie je ook hun veelzijdig-

zo dat er prijzen van tevoren afgegeven

heid. Raam- en deurkozijnen, binnen- en

moesten worden. Er werden gewoon

buitendeuren, trappen in alle soorten en

kozijnen besteld en ongeveer geschat wat

maten, erkers en serres, lijstwerk, luifels,

de kostprijs zou moeten zijn. De kozijnen

tuinpoorten. Restauratie en renovatie

werden kaal geleverd dus niet geschilderd

van (oud) hout, het kan allemaal. Frans:

of afgehangen. Die werkzaamheden ge-

“tegenwoordig als er een huis of boer-

beurden op de bouw. De schuur waar de

derij verbouwd wordt, dan willen de

timmerwerkplaats gevestigd was werd al

klanten vaak de ramen in dezelfde stijl

snel te klein en in de loop der jaren werd

erbij, maar dan wel gemoderniseerd, dus

het gebouw achter het woonhuis tot drie

voorzien van isolatieglas. Mensen bren-

keer toe uitgebreid.

gen zelfs een stuk glas-in-lood en daar
maken wij dan weer een kozijn omheen.”

Om ons voor te bereiden op een inter-

Frans erbij

view is het onze gewoonte de website

Hoe is Frans nu bij het bedrijf gekomen.

van het betreffende bedrijf te bestude-

Frans kwam begin tachtiger jaren van

Voor bedrijf en particulier

ren en meteen dan al gaat er een wereld

school en er was veel werkloosheid. Het

Het is allemaal maatwerk, de wens van

voor je open. Hoe veelzijdig kun je als

lag voor de hand dat Frans dan maar mee

de klant staat voorop. Of het nu voor

(machinaal) timmerbedrijf zijn.

moest helpen in het bedrijf van vader. En

een bedrijf of voor een particulier is. Het

eigenlijk beviel dat heel goed. Vanaf dat

bedrijf beschikt dan ook over een grote

Start van het bedrijf

moment begon Frans ermee de kozijnen

mate van flexibiliteit. En afspraak is af-

Het begon allemaal in 1971. Vader Thei

vóór aflevering voor te bewerken; dat wil

spraak. Wat je afspreekt wordt prompt

Voss, die in de schuur achter zijn huis al

zeggen te schilderen en te voorzien van

nagekomen. Daaraan doen ze geen

een timmerwerkplaats had, waar hij één

hang- en sluitwerk, zodat hij de klanten

concessies. En weet je niet hoe je een

dag per week voor zichzelf werkte, raakte

dat werk kon besparen. In 2000 deed

probleem tijdens je bouw moet oplos-

door omstandigheden zijn vaste baan als

vader een stapje terug en nam Frans of-

sen, dan krijg je van Frans persoonlijk ad-

timmerman bij Van Bergen kwijt. Direc-

ficieel het bedrijf van hem over.

vies. Door zijn jarenlange ervaring weet

teur Van Bergen verongelukte en het

Niets is te gek.

hij precies wat wel en ook wat niet kan.

bedrijf stopte.Wat nu. Maar nadat enkele

Alles van hout

Kent alle bouwstijlen in detail; weet exact

klanten (aannemers, klusbedrijven) van

Frans lacht als wij hem vragen op te noe-

welke stijl in welke tijd past. Het spreekt

Van Bergen hadden toegezegd hem als

men wat er in hun productieprogramma

van zelf dat de kwaliteit van het gelever-

leverancier voor hun houtwerk aan te

zit. Frans: “Nou, het scala is heel breed,

de werk tiptop in orde is. En Frans be-

zullen houden, waagde hij de stap en be-

hoor! Als het van hout is dan kunnen we

grijpt heel goed dat klanten overdag niet

BEDRIJFSINTERVIEW
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altijd tijd hebben om een bouw- en/of

Wat ook een leuke opdracht was: het

aan zijn classic Golf cabrio. Dat vindt hij

verbouwingsaanpak grondig te bespre-

vervaardigen van het naambord op de

wel gaaf. Ingrid kan prachtig fotografe-

ken, daarom is hij ook ’s avonds en in het

fietspendelboot.

ren, maakt scrabbooks en treedt bij de

weekend bereid klanten op afspraak te

zittingsavonden van de Wortelpin op

woord te staan. Zo kan er voldoende tijd

Ingrid

met de Vierkantjes. In de vakanties gaan

worden genomen voor de voorberei-

Frans kan het dan ook niet allemaal al-

ze met het hele gezin met de caravan

dingen om later in het proces niet voor

leen af. Zijn steun en toeverlaat is zijn

naar Oostenrijk. En natuurlijk zit het car-

verrassingen komen te staan. Dit blijkt in

vrouw Ingrid, die de telefoon en de ad-

naval vieren hun in hun bloed.

de praktijk enorm goed te werken. Het is

ministratie afhandelt. Ze hebben één

Tot slot namen wij nog een kijkje in het

voor hem een uitdaging de wensen van

werknemer in vaste dienst en één is er

bedrijf waar de machines stil stonden

de klant precies uit te voeren. Bovendien

op afroep beschikbaar. En dan komt ook

te zwijgen, maar geloof maar dat het

is het bedrijf KOMO SKH gecertificeerd,

al de volgende generatie Voss om de

overdag een bedrijvigheid van belang

wat ook garant staat voor de kwaliteit

hoek kijken! Zoon Nico (16) zit nog op

is. Zoon Nico vindt ons bezoek wel

van het geleverde werk.

de opleiding maar is vol enthousiasme

stoer en neemt het woord. Hij vertelt

bezig zich het timmervak eigen te maken.

vol trots over het machinepark van zijn

Meubels

Frans en Ingrid: “hij mag zijn eigen keuze

vader en wat deze machines allemaal

Wij vragen of Frans bijvoorbeeld ook

volgen, maar als hij het leuk vindt houden

kunnen maken. Wij zien wel een tim-

meubels maakt. En het zal je niet verras-

we hem niet tegen!”

mervakman in hem groeien. Aan liefde

sen het antwoord was ja. Maar ook dan

Behalve de werkzaamheden voor het

voor het vak ontbreekt het hem in ieder

alleen als het maatwerk betreft. Hij heeft

bedrijf is Ingrid ook doktersassistente bij

geval niet! Die heeft hij met de paplepel

bedframes getimmerd, maar ook tafel- en

de huisartsenpost Venlo-Venray en bij de

ingegoten gekregen…

bureaubladen en massief houten (keu-

huisartsenpraktijk in Meerlo. Zij is niet al-

Dus als je bouw- of verbouwingsplannen

ken)kasten. Het is niet hun hoofdproduct,

leen een duizendpoot op het gebied van

hebt maak dan eens een afspraak met

ze doen het er allemaal gewoon bij..

hout dus! Een druk bestaan, maar ze doet

Frans en Ingrid. Zij kunnen je zeker van

het graag en dan gaat het vanzelf.

dienst zijn. Of het nu simpele of gecom-

Andere opdrachten

Met dochter Emmely (10) is het gezin

pliceerde kwesties zijn: op alle houtvra-

Wat somt Frans nog meer op: palmpa-

Voss compleet en leven ze gezellig in hun

gen weten zij een adequaat antwoord.

senlatten, vulblokken, daklijsten, schuif-

knusse huis aan de Hoofdstraat. We vra-

Kijk maar eens op hun website www.

deuren en zelfs houten spellen worden

gen of ze nog hobby’s hebben. Hobby’s?

timmerbedrijfvoss.nl. Telefonisch zijn ze

door het bedrijf gemaakt. Denk maar aan

Frans: “ Haha! Timmeren!” Maar dat telt

bereikbaar op nummer 0485 512277.

de reuzen-jenga die tijdens het heisafeest

niet volgens ons. Dan noemt hij sleutelen

Een afspraak is dus snel gemaakt.

bij hem voor de deur zoveel bekijks trok!
Het is geen productiewerk, maar dat
geldt voor alles wat Frans maakt. Op dit
moment broedt hij alweer op een nieuw
houten spel, maar daar mogen we nog
niets over verklappen! Frans noemt ook
nog de opdrachten die hij krijgt van de
kunstenaar Pieter Kortekaas. Voor hem
maken ze basiselementen voor een
kunstwerk, zuilen voor de beelden en
zelfs kistjes voor zijn relatiegeschenken.

SPELEN MET TAAL
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Heppie?
Ik voel me ozo heppie
Zo heppie deze dag
En als je vraagt: wat heppie
Als ik eens vragen mag!
Dan zeg ik: hoe wat heppie
Wat heppik aan die vraag
Heppie nooit dat heppieje
Dat ik hep vandaag?
Joke van Leeuwen

Spreek de volgende zinnen
hardop en snel uit:
•	De dunne dokter duwde de dikke dame

Om even bij stil te staan

door de draaiende draaideur
•	Vrouw Tad had een wrat op haar gat. Toen

• Roken, het blijft een teer onderwerp

kwam Jan Tad met zijn lat en sloeg met zijn

• De gevangene luisterde geboeid naar de rechter

lat op de gat van vrouw Tad, zodat de wrat

• Kuipstoeltjes in de Arena

van vrouw Tad aan de lat van Jan Tad vast zat.

• Hier klopt iets niet zei de cardioloog
• De glazenzetter sloeg een voorraad ruiten in

•	De kok snijdt recht en de knecht snijdt
scheef

• Een neusoperatie kan, maar het blijft een gok

•	Wij wijze wijven willen wassen witte wollen

• Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn

winterwanten, wisten wij maar waar warm

• Een computer moet je nooit slaan, deze heeft een RAM-geheugen

water was

• Ik word altijd dronken van één biertje...meestal het 16e

•	Scheveningse schaapscheerders scheren

• Ik geef de pijp aan maarten, want ik rook niet.

Scheveningse schapen met Scheveningse

• Verjaardagen zijn gezond, hoe meer je er hebt hoe langer je leeft

schaapscheerderscharen

• Glassex: je ruit in een wip schoon
•	Je succes dank je aan je eerste vrouw, je tweede vrouw dank je
aan je succes
• Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

•	Trillend trippelde tante Tiny tandloos naar de
treiterende tandarts toe.
• Knappe slakken snakken naar slappe sla.
•	Als vliegen vliegen en bijen vrijen, vliegen de

•	Als een man de portier van zijn auto voor zijn vrouw openhoudt kun

vliegen de vrijende bijen vliegensvlug voorbij.

je twee dingen bedenken: 1 zijn vrouw is nieuw of 2 zijn auto is nieuw.

•	Kriegelig kocht Krelis kilo’s kruimige krieltjes

•	Openbaar Vervoer: je stapt in waar je niet woont en stapt uit waar je
niet moet zijn
• Spoorwegen bestaan bij de gratie van dwarsliggers
•	Ik ben vorig jaar 5 kilo kwijt geraakt, ik heb ze dit jaar teruggevonden

• Trollen rollebollen als dollen in de drollen.
• Ruud Rups raspt rap rode ronde radijsjes
•	Langs de koele kade liep een kale koelie met
een kilo kalie op z’n kale kop
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HEISA

Echtheid
Wij leven in de wereld van Planten en bloemen maken wij ook na. Schone schijn
Zo mooi, dat echt en kunst amper te

Daar gaat het om: Wie ben je zelf? Wij

onderscheiden zijn. “Net echt”, zeggen

‘moeten’ zo vaak de schone schijn op-

kopietje!” is een veelgehoorde wij dan. Dat is het hem juist: wij gaan de

houden in manieren en plichtplegingen.

kopieën voor de werkelijkheid zien. Ik

Dat kan soms niet anders. Je kunt niet

stond erbij toen iemand een bos bloe-

alles vanuit je tenen doen. Maar laten

kopieën: “Ik maak wel even een

kreet. Er zijn kunstijsbanen, na-

maakskipistes, golfslagbaden, om men kreeg. Prachtige bloemen. Degene wij alsjeblieft wel momenten kiezen
alleen iets van water, sneeuw en

die ze kreeg, keek er vol bewondering

waarin wij onszelf zijn.

naar en zei: “Wat mooi, het lijken wel

Die momenten zijn er in de liefde en

ijs te noemen. kunstbloemen.”

in het gebed. Een meisje zei me: “Ik heb
een baantje. Daarin ben ik niet mezelf.

H. Dionysius Heijen, Jaargang 30
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
Telefoon: 0485 511533
of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en
Niersbode, OmroepGennep
kabelkrant en via heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

Afgoderijen

Want ik moet mij netjes en voorko-

In de media is het ook zo. Sommige

mend gedragen tegenover de klanten.”

mensen zeggen: “Ik kijk naar de viering

Ik vroeg: “Wanneer ben je dan jezelf?”

op de televisie. Dat vind ik mooier dan

“Met vrienden en vriendinnen”, zei ze.

in de kerk zitten.” Het beeld van de

Gelukkig ben je als je bij mensen jezelf

werkelijkheid vindt men mooier dan

mag zijn. Dat is liefde.

de werkelijkheid zelf.

En het gebed: God neemt ons zoals wij

Naast echte erotiek is er een hele

zijn. Bij Hem vallen alle kunstgrepen weg

sekswereld met alleen maar nepseks.

van mooie woorden en uiterlijk ver-

Eigenlijk zijn alle afgoderijen, ook die

toon. “Heer, Gij doorgrondt en Gij kent

van nu, nep-godsdiensten. Ik hoorde

mij. Al mijn wegen zijn U vertrouwd!”

ooit een cabaretliedje: iemand had een

(Psalm 139). Hij ziet ons niet voor de

kunstbeen, kunstarm, kunstgebit en wat

televisie, maar in het hart. Gelukkig zijn

al niet. Hij vroeg zich af: “Waar en wie

wij als wij bij Hem onszelf durven zijn.

ben ik zelf?”
Pastoor H. Reijnen

HEISA
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Woord- en gebedsdiensten

Tarieven 2011 –

Het kerkbestuur heeft in samenspraak

grafrechten urnenmuur

met de werkgroep woord- en gebeds-

In januari zijn de brieven voor de kerkbij-

diensten besloten dat met ingang van

drage weer verspreid. Hierin staan ook

februari tweewekelijks een woord- en

de tarieven voor huwelijk en uitvaart

gebedsdienst gehouden wordt. En wel

vermeld. Alleen de grafrechten worden

in het tweede en vierde weekend van

geïndexeerd. En het kerkbestuur heeft

de maand. Dat betekent dat, in principe,

besloten om vanaf 1 januari jl. de kosten

in het vierde weekend van de maand

van de grafrechten met € 200,00 te ver-

het gezinskoor zingt. De terugloop van

hogen voor hen die niet meedoen aan

het bezoek heeft tot deze ingreep ge-

De komende maanden wordt, volgens

de jaarlijkse kerkbijdrage. Verder zijn de

leid. Het kerkbestuur en werkgroep

de huidige planning, op de volgende

kosten rondom de huur van een urnen-

willen u zo toch twee keer per maand

dagen een woord- en gebedsdienst ge-

nis toegevoegd.

in de gelegenheid stellen om een keuze

houden: 12 en 27 maart, 9, 22 en 25

Voor gedetailleerde informatie rondom

te maken in het kerkbezoek. Ook de

april, 14 en 28 mei, 12 en 26 juni, 9 en

een huwelijk of overlijden, incl. de kosten,

kindernevendienst kan zo blijven be-

23 juli en 13 en 27 augustus. Uiteraard

kunt u contact opnemen met het kerk-

staan en we kunnen blijven genieten

wordt dit ook vermeld in het maande-

bestuur.

van ons gezinskoor.

lijkse overzicht in de Heisa.

Vieringen in de maand februari 2011
Zaterdag 05 februari

GEEN DIENST

Zondag 06 februari 09.30 uur

Eucharistieviering met de hofkapel

Zaterdag 12 februari 19.00 uur Gebedsdienst met volkszang
Zondag 13 februari 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 19 februari

GEEN DIENST

Zondag 20 februari 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 26 februari 19.00 uur	Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is tevens een kindernevendienst
Zondag 27 februari 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang
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Exposanten gezocht!
In de bibliotheek aan het Ellen Hoffmannplein zijn het gehele jaar door exposities van amateurkunstenaars te zien.
Zij stellen hun schilderwerken, fotoreportages of handwerk tentoon in het souterrain van de bibliotheek.
Ook in vitrines op de begane grond kunnen mensen hun hobby, hun verzamelingen of hun handwerken tentoonstellen. De bibliotheek is telkens opnieuw verrast door thema en inhoud van de tentoonstellingen en door het
enthousiasme van alle exposanten.
BiblioPlus wil dit graag in 2011 continueren en doet daarom hierbij een oproep aan nieuwe hobbyisten, ‘amateur’kunstenaars en verzamelaars om zich te melden.
Dit kan bij de balie van de bibliotheek, telefonisch 0485 - 511 220
of per e-mail j.liebrand@biblioplus.nl.

De veelzijdige schort
Je ziet de schort steeds minder, maar erg veelzijdig is ie zeker. Het voornaamste doel van oma’s schort was om haar jurk te beschermen, omdat
ze er daar maar een paar van had. Maar ook omdat het makkelijker
was, om een schort te wassen in plaats van een jurk. Oma gebruikte
de schort ook als pannenlap, om de pannen van de kachel of uit de
oven te halen; hij diende ook om de tranen en vuile neus van de
kinderen af te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was de schort ook
heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort
schuilen.
En als het koud was kon ze haar armen erin draaien om op te warmen.
Hij was ook heel geschikt om de menig zweetdruppeltje af te vegen als
ze over de kachel gebukt stond met koken.
Hout voor de kachel werd ook in de schort binnengebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen, en als de
erwten gedopt waren gingen de schillen in de schort.
In de herfst werd de schort gebruikt om de appels op te rapen, die
onder de bomen lagen.
Als oma onverwacht visite aan zag komen stond je ervan te kijken
hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen in een paar
seconden.
Als het eten klaar was ging ze naar buiten en zwaaide ze met haar
schort; dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren voordat iemand uitgevonden heeft of er voorwerpen zijn die voor zoveel doelen gebruikt kunnen worden als het
schortje!
Vroeger hadden de mensen meer weerstand, denk ik. Tegenwoordig
zouden we geen rust meer hebben als we beseffen hoeveel bacteriën
er in dat schortje een plekje gevonden moeten hebben.
Toch hebben we er nooit wat aan overgehouden………….of toch ?
Anoniem

Tijden
aangepast
In verband met het
stoppen van café De
Roskam, hebben wij
onze openingstijden
gewijzigd. Vanaf 8 januari zijn wij weer op
maandag open en op
donderdag gesloten.
Café-Zalen Schuttershof,
Jan de Valk

Hejje - natuurlijk - mojjer
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Merels
Hebben jullie ook zo genoten van de witte kerst? Al die
sneeuw bracht natuurlijk wel
behoorlijk wat overlast met
zich mee, maar het levert ook
prachtige plaatjes op en in de
tuin is van alles te zien. Als je een
voerplek hebt zie je vooral veel
vogels die je dan uitstekend kunt
fotograferen. De merel (turdus merula) is een vo-

plaatsen zoals bij ons eens op de has-

gel uit de familie van de lijsters (tudi-

pel van de tuinslang. Ze legt minstens

dae). De naam komt van het Latijnse

twee legsels van 3 tot 5 groen gespik-

woord voor merel, merula. De merel

kelde eieren.

De merel is zo’n vogel die graag
rondscharrelt op en rond de
voederplaatsen.

is een van de bekendste standvogels
in ons land. Standvogel wil zeggen

De jongen worden door beide ou-

dat hij hier zomer en winter verblijft.

ders gevoerd. Na 2 weken verlaten

In vroeger jaren kwam de merel niet

ze hun nest. Ze kunnen dan nog niet

zo talrijk voor in de dorpen en steden

vliegen en blijven nog zo’n 3 weken

maar was het vooral een bosbewoner.

afhankelijk van hun ouders. Het ve-

Het is een van de talrijkste broedvo-

renkleed van de jongen lijkt op dat

gels in ons land.

van het vrouwtje maar is duidelijker
gevlekt. Laat jonge vogels met rust. Ze

Het mannetje heeft in volwassen sta-

lijken misschien hulpeloos maar zijn

dium een zwart verenkleed met gele

het zeker niet. De ouders houden ze

snavel en geel omrande ogen (zie

goed in het oog.

foto). Een jong mannetje heeft de
eerste winter een zwarte snavel. Het

Let in de komende weken eens op of

vrouwtje lijkt van veraf effen bruin,

je het korte fluitende gezang hoort

maar heeft op keel en borst vlekken

van de merel, want dan is het zeker:

(zie foto).

Het voorjaar komt eraan!
Wij wensen jullie in 2011 veel natuur-

Zij bouwt in het voorjaar een stevig

plezier toe.

nest van gras, wortels, takjes en mos.
Dat doet ze op de meest vreemde

Martha en Paul
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PUZZEL

Voor de lange winteravonden!
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www heijen info
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INTERVIEW DORPSBEWONER

We zullen niet aan elkaar hoeven wennen,

nu we gestopt zijn!
Het is begin januari als we om de tafel gaan zitten in de gezellige huiskamer van Dries (72) en Doortje (70) Kessels om na te praten over
45 jaar Café de Roskam in Heijen.

Tijd genoeg voor een praatje.

Dries wilde soms ook wel eens een an-

ren gingen hooien en kwamen na het

Ze gaan er eens ontspannen voor zitten,

der café van binnen bekijken en kwam

hooien een biertje drinken. Paard en

want het café is vandaag gesloten en blijft

zodoende altijd na de Hoogmis even in

wagen werden op het erf gezet. Alles

gesloten. Alleen op zaterdag 8 januari

café de Roskam, niet alleen om te bil-

ging op de lat en aan het eind van het

gaat het nog een avondje open om het

jarten, maar vooral natuurlijk omdat hij

jaar werd er betaald. Daar was nooit dis-

afscheid te vieren met alle vaste klanten,

daar Doortje achter de tap trof. In 1966

cussie over. De mensen waren gewoon

buurtbewoners en andere belangstel-

zijn ze getrouwd en trok Dries in bij

eerlijk. Sterke drank was vroeger niet

lenden. Onze fotograaf was van harte

Doortje en haar ouders. Zij heeft haar

toegestaan, want daar was een speciale

welkom om een paar mooie plaatjes van

ouders tot hun dood in 1968 verzorgd

vergunning voor nodig en die hadden

deze avond te komen maken.

en daarna hebben ze samen het café

de meeste cafés niet. De sterke drank

voortgezet. Het pand is in de loop der

werd dus ergens in de hof ingegraven of

Het café de Roskam was in het bezit van

jaren een aantal malen opgeknapt, ech-

verstopt. Het was clandestien, maar dat

de ouders van Doortje, die enig kind was.

ter de laatste jaren, sinds ze weten dat

deerde geen mens.”

Zij hielp al vroeg mee in het café en het

ze niet verder gaan is dat minder gewor-

De boerenbruiloft werd eind zeventiger

caféwezen zit haar dus heel diep in het

den. Ze zijn eigenlijk wel vijf jaar langer

jaren voor het eerst gehouden op het

bloed. De naam De Roskam is gekozen

doorgegaan dan de bedoeling was. Dat

erf van Dries en Doortje. Koos Elemans

omdat op deze plaats in vroeger tijden

is alleen mogelijk als je het goed naar je

had er een tent neergezet en het feest

de paarden werden verzorgd en geros-

zin hebt en je het werk ook echt leuk

kamd. Dries kende het caféleven ook al

vindt. En dat vinden Dries en Doortje.

heel goed want hij is opgegroeid in en

Nu gaan ze dan weg en omdat ze er zo

rond de Heijense Molen. Ook daar was

lang gewoond hebben, Doortje immers

een café aan verbonden, zoals aan bijna

haar hele leven al, voelt het wel dubbel.

alle boeren- en andere bedrijven aan de

Maar de streep is gezet en ze gaan vol

Hoofdstraat. De Heijense molen om-

goede moed naar een nieuw leven. Ge-

vatte behalve het café ook een boerderij

lukkig blijven ze wel in Heijen wonen.

en een graanhandel. Café de Roskam had
ook een boerderij achter het huis met

Wij vragen naar het verleden. Hoe ging

koeien en varkens.

het in de beginjaren. Doortje: “boe-

INTERVIEW DORPSBEWONER
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kon beginnen. Ook werden er regelmatig carnavalswagens gemaakt in de ruime
schuur achter het pand. Vriendengroep
ZIOL maakte ook graag gebruik van
deze ruimte. Het pand was zo ruim, dat
er vaak om opslagruimte voor alle mogelijke attributen werd gevraagd. Dries:
“op een gegeven ogenblik stond de hele
bovenverdieping, de stal en de schuur
vol met spullen van andere mensen,
inboedels, meubels, carnavalsspullen”.
Dat vond Dries toch te gek worden en
daarop besloten ze voor niemand meer
een uitzondering te maken. Alle spullen

Taakverdeling.

moesten weg.

Als je zo nauw samenwerkt, bestaat er

We mogen gerust zeggen dat Dries en

dan nog zoiets als een vaste taakverde-

Doortje Kessels een gouden stel zijn en

Wat verder nog.

ling. Ze proberen het uit te leggen, maar

trots mogen zijn op 45 jaar Café de Ros-

Doortje: “op een wat rustiger avond

komen al snel tot de conclusie dat ze

kam. Het is een geweldige prestatie wat

werd het idee geboren een buikschuif-

werkelijk alles samen doen. En dat dit he-

die twee daar geleverd hebben en wij

toernooi te houden.Tafels werden achter

lemaal geen belasting is. Sterker nog, ze

gunnen hen nog een heleboel mooie en

elkaar gezet, stoelen aan de kant, bloezen

zouden niet anders gewild hebben. De

gezonde jaren in de Heijense gemeen-

uit, wat Dubro op de tafels en schuiven

dagindeling was wel zo dat ze ’s middags

schap.

maar!” Daar hebben ze enorm veel ple-

altijd samen warm aten. De overige maal-

zier aan beleefd.

tijden namen ze ieder apart.

Toch is het café ook vaak een plaats
waar mensen komen praten over hun

Hobby’s?

moeilijkheden, vooral als ze wat drank

Hoe kan het ook anders. Dries mag

op hebben. Er ontstaan huwelijken aan

graag biljarten en is lid van ‘t Ottertje.

de tap, maar er gaan er ook kapot. Dries

Vroeger organiseerde hij ook wedstrij-

en Doortje weten er alles van. Alle facet-

den in het café maar daar is hij al een

ten van het leven komen in een café aan

poosje mee gestopt. Verder houdt hij

de orde. Met warmte spreken ze ook

het terrein en de tuin netjes bij. Door-

over de twee mensen waar ze soms een

tje is lid van de Vrouwenvereniging Zij-

beroep op deden als het erg druk was

Actief, maar ze had hiervoor tot nu toe

of ze een dag weg moesten. Dan kwam

nog niet zo veel tijd. Dat dit gaat veran-

Wiel Janssen en die nam de taken over.

deren, staat wel vast.

Ze hoefden hem nooit wat uit te leggen.

Op deze pagina’s staat een aantal foto’s
die zijn gemaakt van het afscheidsfeest,

Het ging allemaal vanzelf. En Truus Nellen,

Op vakantie gaan ze eigenlijk nooit. Ook

maar ook van het pand zoals het in de

zij was jarenlang de vaste steun en toe-

daar moet nog een begin mee gemaakt

vijftiger jaren uitzag. En natuurlijk ook een

verlaat tijdens de Carnavalsmaandagen.

worden. Maar eerst volgt nog de ver-

staatsieportret van Dries en Doortje zelf

huizing en het wennen aan de nieuwe

op het voorblad. Heijen is een bijzonder

woonomgeving.

stukje geschiedenis rijker geworden.
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Agenda 2011
Zondag 6 februari 2011
Prinsenreceptie C.V. De Wortelpin
11.11 uur Zaal Schuttershof

Zondag 20 februari 2011
V.V. Heijen 1 – Gassel 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp

Zondag 13 februari 2011
V.V. Heijen 1 – VCA 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp

Donderdag 24 februari 2011
Verschijning Hèjs Nèjs nummer 2/2011

Zaterdag19 februari 2011
Boerenverlovingsbal C.V. de Wortelpin
20.30 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 9 april 20.00 uur
Zondag 10 april 14.30 uur
Showconcert Fanfare EMM
D’n Toomp

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:

(ambulance, brandweer, politie)			

112

Politie:

Europaplein 5, 6591 AV Gennep			

0900 - 8844

Huisartsen:

Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 3, 6591 AV Gennep			
Spoed: 			
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum			
Spoed:			

0485 - 512317
0485 - 518822		
0485 - 512717
0485 - 512490

Buiten kantooruren:
Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo			

0900 - 8880

Apotheek:

Medsen Apotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep			

0485 - 545500

Gemeentehuis:

Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep			

0485 - 494141

Ziekenhuis:

Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
Loerangelsestraat 1,
5831 HA Boxmeer			

0485 - 567567

Storingen:

Gas en elektriciteit			
Water (WML)			

0800 - 9009
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 Pantein
Voor al uw zorgvragen			

0900 - 8803

Thuiszorg Pantein:

