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INTRODUCTIE

Voor ons is Heijen natuurlijk al het leukste dorp van Limburg. Van de 126 deelnemende dorpen aan de actie van L1 eindigde Heijen op een eervolle 4e plaats.
Volgend jaar 1e? Op de pagina van Hèjje Mojjer een fotocollage van het oergezellige Heisafeest. Helaas ook een foto (op blz.20) in Hèjs Nèjs van de vernielde
linden langs de Hoofdstraat.Triest en zinloos. Laat/laten de dader(s) zich aangeven,
als ze durven! De interviews staan in het teken van dieren, zowel beroeps- als
hobbymatig. De enquêteformulieren stromen binnen. Om nog meer reacties te
kunnen ontvangen, is de inzendtermijn verlengd tot 15 juli 2011. Het invullen van
de enquête via de website kan ook nog tot de genoemde datum.
Tot slot –behalve wat betreft de vernielde bomen- veel lees- en kijkplezier!

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’. Het wordt in Heijen
dankzij onze adverteerders gratis
verspreid. Abonnementen voor
personen, instanties en bedrijven buiten Heijen zijn mogelijk.
Abonneren of informatie hierover
via e-mail: dorpsblad@heijen.info
of via onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

De bal is rond…..
In de voetballerij hoor je vaak: de bal is rond. Deze uitdrukking betekent
dat er nog van alles kan gebeuren. De gedoodverfde winnaar kan altijd
nog verliezen. En dat houdt het spannend.

Zonnebloemvrijwilligers starten lotenverkoop in Heijen

Over ballen gesproken: ze zijn er in tal van maten en vormen, meestal
rond, maar een enkele keer ook ovaal, denk maar aan de rugbybal. Men-

Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling

sen worden ook wel aangeduid als bal. Dan gaat het om een arrogant

Heijen maken zich op voor de Natio-

personage en die kan dan weer al dan niet bolvormig zijn.

nale Zonnebloemloterij 2011.Van 3 tot

De bal is een inspiratiebron voor allerhande uitdrukkingen. Een balletje

10 juli 2011 gaan zij met loten à c 2,-

kan vreemd rollen: de dingen kunnen anders gaan dan je denkt. De bal

langs de deuren in Heijen. De opbrengst

aan het rollen brengen: iets doen waardoor dingen veranderen. Een bal-

komt ten goede aan de Zonnebloem-

letje opgooien: een idee naar voren brengen.

activiteiten voor zieken, gehandicapten

Een bal is ook een deftig dansfeest in de avond, dat geopend wordt met

en hulpbehoevende ouderen.

de eerste dans.
Wikipedia doet ook nog een duit in het zakje: Een bal is vaak hol. Dit in

De loterij is een belangrijke inkomsten-

tegenstelling tot ballen die massief zijn, dus door-en-door van een ma-

bron voor de Zonnebloem om ook in

teriaal gemaakt zijn. Een voorbeeld van deze laatste is de bal gebruikt

de toekomst aan de toenemende vraag

bij biljarten. Een holle bal wordt meestal met lucht opgeblazen via een

naar huisbezoek, dagactiviteiten en aan-

ventiel tot er een zeker gewenst evenwicht tussen de interne druk en

gepaste vakanties voor de doelgroep te

de trekkrachten in het balmateriaal optreedt. Hoe meer men de bal op-

voldoen. In Heijen helpt de loterij bij-

pompt, hoe groter de trekkrachten in het materiaal, en hoe harder een

voorbeeld om plaatselijke bezoekjes af

bal aanvoelt. Er zijn ook holle ballen, zoals tennisballen, die niet worden

te leggen, met de Nationale Ziekendag

opgepompt, maar die een relatief dikke huid hebben. De samenstelling

iets extra’s te doen voor de zieken of

van die huid bepaalt de (stuit)eigenschappen.

een dagje uit te organiseren voor onze

Interessante feitjes zult u wellicht zeggen. Het fraaie is eigenlijk dat tal

gasten. Gezelschap en persoonlijk con-

van de genoemde hoedanigheden en eigenschappen ook op ons mensen

tact staan bij de ontmoetingen centraal.

is terug te voeren. En dat maakt zo’n opsomming van feitjes dan toch

“Wie een lot koopt, helpt het landelijke

weer boeiend. Want noem maar op: als een mens een bal is zal hij wat ar-

Zonnebloemwerk mogelijk te maken,

rogante trekjes hebben (in de ogen van sommigen althans), je hebt holle

maar ondersteunt ook de activiteiten

ballen en mensen zonder veel (geestelijke) inhoud, je hebt ook massieve

die wij lokaal verzorgen. We hopen dat

ballen en massief gevulde mensen met veel fysieke inhoud, waarbij de

dit een extra stimulans is voor men-

geestelijke inhoud al dan niet goed gevuld is, mensen die net als een ten-

sen om loten te kopen”. Voor meer

nisbal een dikke huid hebben en veel kunnen verdragen. Kortom zoveel

informatie over het plaatselijke Zonne-

ballen, zoveel mensen!

bloemwerk in Heijen kan men contact

Het is maar goed dat de bal meestal rond is: net als met deze in voetbal-

opnemen met Lizet Roelofs, via tele-

kringen gevleugelde uitdrukking kunnen zaken toch nog vaak alle kanten

foonnummer 0485-516568.

op bewegen. Ook in positieve en onverwachte richting. En dat is weer aardig om te onthouden voor tijden dat het niet zo mee zit.

Wordt vervolgd op blz. 5
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Trekking

Aan de Nationale Zonnebloemloterij

dicapten en hulpbehoevende oude-

Zonnebloemloten à c 2,- zijn te koop

is vergunning verleend aan stichting

ren, voor wie eenzaamheid dreigt.

via vrijwilligers aan de deur of te be-

SNL/Zonnebloem door het Ministe-

Jaarlijks leggen de vrijwilligers 1,3

stellen op www.zonnebloem.nl. De

rie van Justitie 5631620/09/DSP d.d.

miljoen huisbezoeken af bij 71.000

trekking vindt plaats op 24 oktober

7 december 2009. De Zonnebloem

mensen. Daarnaast maken jaarlijks

2011. In de prijzenpot zitten 5.020

beschikt over het CBF-keurmerk.

meer dan 142.000 mensen met een

geldprijzen, waaronder de hoofdprijs

fysieke beperking gebruik van het

van 15.000 euro. Mensen kunnen

Over de Zonnebloem

gedifferentieerde activiteitenpakket

vanaf die datum via de website, of

De Zonnebloem telt ruim 40.000

van de Zonnebloem. Ook gaan elk

via het servicenummer (0900) 06 33

vrijwilligers, verdeeld over ongeveer

jaar zo’n 8.000 (zwaar) hulpbehoe-

(0,35 euro per gesprek) achterhalen

1.400 afdelingen. Zij bieden een

vende mensen met de Zonnebloem

of hun lot in de prijzen gevallen is.

sociaal netwerk aan zieken, gehan-

op vakantie.

“Boerenbont en rode lampjes”
Deze kostelijke klucht van Carl Slotboom , wordt op don-

verhuren. De naieve boerenjongen Henderik , die op de

derdag 30 juni a.s. opgevoerd in “d’n Toomp” in Heijen.

vlucht is voor zijn verloofde en bemoeizieke schoonmoe-

Toneelvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) uit Gennep, die

der, huurt deze kamer zonder dat hij er weet van heeft wat

vanaf begin 2010 iedere woensdagavond repeteert in “d’n

er zich in dit huis allemaal afspeelt. De dames maken hem

Toomp”, zal naast zijn gebruikelijke 2 uitvoeringen in Zaal

wijs dat ze fysiotherapeuten zijn. Wanneer er dan klanten

Pica Mare te Gennep, op zaterdag 25 en zondag 26 juni,

komen en Henderik ontmoeten, worden

ook een extra uitvoering van deze klucht brengen voor de

de gesprekken wel zeer verwarrend. Als bovendien ver-

Heijense bevolking.

loofde Klaartje en de bemoeizieke schoonmoeder, op zoek

Sedert januari 2011 heeft KNA een professionele regis-

naar Henderik, ook nog een kamer in het achterhuis huren,

seur in de arm genomen en vertrouwt erop hiermee bo-

is de verwarring compleet en zijn de verwikkelingen haast

vendien een uitbreiding van haar spelende ledenbestand

niet te volgen.

te bewerkstelligen.
Dit is dan ook mede de achterliggende gedachte om deze

Het belooft dus een kostelijke avond te worden in d’n

klucht ook in Heijen op te voeren. Mensen uit Heijen, die

Toomp.

zich tot het amateurtoneel voelen aangetrokken kunnen
zich bij KNA aanmelden tijdens de wekelijkse repetitieavonden op woensdag vanaf 20.00 uur in “d’n Toomp”.
De uitvoering op donderdag 30 juni in Heijen begint om
20.30 uur.
De zaal is geopend vanaf 19.45 uur en de entreekaarten
zijn aan de kassa te verkrijgen voor € 8,- per persoon.
Korte inhoud van het stuk:
Twee niet meer zo jonge prostituees, Dolly en Betty, wo-

De

nen en werken bij elkaar in een huis dat ze samen heb-

van KNA (Kunst

ben gehuurd. Uit nood geboren besluiten ze een kamer te

Na Arbeid)

spelersgroep
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Voetballers
gezocht
Heb je zin om op zondagochtend

Nieuws van V.V. Heijen.

in

competitieverband

een bal te trappen? Dat komt

Seizoen 2010-2011 beëindigd

net niet gehaald. Vooraf was de ver-

goed uit, want we zijn nog op

Het voetbalseizoen 2010-2011 zit

wachting dat plaatsing voor deze ex-

zoek naar voetballers voor

erop. De diverse teams hebben

tra competitie mogelijk moest zijn. In

onze seniorenteams. Heb je

een sportieve strijd geleverd om de

wedstrijden tegen lager geklasseerde

interesse, neem dan contact

punten. Een goed resultaat is mooi

teams hebben de Heijenaren echter

op met Frank Wijers, telefoon:

meegenomen, maar het plezier in de

te veel punten laten liggen.

540772.

sport is zeker zo belangrijk. Uiteinde-

Derhalve komt Heijen 1 volgend sei-

lijk heeft de vereniging 1 kampioen

zoen wederom uit in de 5e klasse.

mogen begroeten. Heijen F2 was

jaar tussen Marcel van Dijck en

het beste in de voorjaarscompetitie.

Start competitie seizoen

Maarten van der Burg. Met een af-

Het eerste elftal is geëindigd op de

2011-2012

getekende overwinning van 3-0 is

4e plaats en heeft de nacompetitie

De nieuwe voetbalcompetitie start in

Marcel de verdiende winnaar gewor-

het eerste weekend van september.

den van de dartcompetitie 2010-2011.

De jeugdteams beginnen aan de

Jeugdkamp,
bedrijventoernooi
en zeskamp

competitie op zaterdag 3 september
en de seniorenteams op zondag 4
september.

In het weekend van 20, 21 en
22 mei was het een drukte

Actie voetbalplaatjes

van belang op het sportpark.

De

Dankzij de inzet van velen en

door Albert Heijn in samenwerking

het mooie weer zijn het jeugd-

met o.a. V.V. Heijen, is afgelopen. On-

kamp, het bedrijventoernooi

getwijfeld zijn er nog mensen die hun

en de zeskamp prima verlo-

plaatjesalbum nog niet helemaal com-

pen. Voor de goede orde zij

pleet hebben. Aan de andere kant zijn

Nieuwbouw en verbouw accommodatie V.V. Heijen

nog vermeld dat de zeskamp

er nog personen die veel (dubbele)

De bouwactiviteiten zitten er

werd georganiseerd in samen-

plaatjes over hebben. We weten dat

vrijwel op. De nieuwe kleedlo-

werking met Dichterbij en SCA

Leny van der Venn, Sleedoornstraat

kalen zijn onlangs in gebruik

Hygiëne

Gennep.

14 één van deze mensen is. Mocht je

genomen.

Voor foto’s etc. verwijzen we

nog plaatjes nodig hebben, neem dan

Aan de materialenruimte en

naar de site van de vereniging:

contact op met Leny onder telefoon-

werkruimte voor de groenploeg

www.vvheijen.nl Voor volgend

nummer 513315.

wordt nog de laatste hand ge-

Products

voetbalplaatjesactie,

opgezet

legd. De bestrating buiten moet

jaar staan deze activiteiten
opnieuw op het programma.

Marcel van Dijck wint onder-

nog worden aangebracht. De

De data zijn al bekend: in het

linge dartcompetitie

bouw mag dan wel langer heb-

eerste weekend van juni 2012

Voor de 8e keer werd tijdens de kan-

ben geduurd dan verwacht en

vinden het jeugdkamp (1 en 2

tineavonden op donderdag een on-

soms

juni), bedrijventoernooi (2 juni)

derlinge dartcompetitie gehouden.

gekost, maar er staat een fraai

en zeskamp (3 juni) plaats.

De finale van deze competitie ging dit

stukje aanbouw.

hoofdbrekens

hebben
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Meisjesteam De Heggerank levert een geweldige prestatie
Onder leiding van Marco en Lizet

een geweldige eer. Met een bus vol

Roelofs en Cor Klaassen hebben de

supporters reden ze op zaterdag 4

meisjes van de Heggerank in de afge-

juni naar Susteren voor de dag der

lopen weken een geweldige prestatie

kampioenen.

neergezet met het schoolvoetbal.

Het finaletoernooi was groots opgezet. Al in de eerste wedstrijd werd

Het team wist eerst drie voorrondes

duidelijk dat vandaag de echte kam-

(toernooien) winnend af te sluiten.

pioenen aanwezig waren. Uiteindelijk

Deze toernooien werden afgewerkt

hebben we geen wedstrijd gewonnen,

in Gennep en Vierlingsbeek (2x).

maar er is wel prima gevoetbald. De

Door deze resultaten plaatsten de

Heggerank is geëindigd op een prach-

meiden zich voor de districtsfinale.

tige 6e plaats en ontving hiervoor een

Proficiat meiden!!

Het bereiken van deze finale is reeds

enorm grote beker.

Een ervaring om nooit te vergeten.

( op de foto ontbreekt Anoek Gerrits )

Kampioenen!!!!

Het Midzomeravondconcert van Fanfare EMM

Onlangs is het B-Team van Biljartclub

Op zaterdag 2 juli vindt het Midzomeravondconcert van Fanfare

EHBC kampioen geworden in de B-

EMM plaats, als de weergoden het toelaten buiten, anders binnen

Klasse van de Biljartkring Noord-Lim-

bij d’n Toomp.

burg.Tevens zijn zij tweede geworden in

Op die avond zal het Opleidingsorkest Play Together optreden. Zij

de strijd om de beker.

timmeren de laatste tijd enorm aan de weg en willen u graag hun
vorderingen laten horen.
Natuurlijk zal ook de Slagwerkgroep acte de présence geven. Als u op
29 mei het Heisafeest heeft bezocht dan weet u dat wanneer de Slagwerkgroep optreedt er altijd iets bijzonders gebeurt. Niet voor niets
behoren zij bij de top van Nederland als het om slagwerk gaat.
Ook het fanfareorkest zal een fijn stukje muziek ten gehore brengen. We hebben weer een paar mooie nummers voor u. En met be-

v.l.n.r: Jan Gisbers, Arno Fleuren, Jan Hermsen,
Theo Gerrits, Piet Rutten.

hulp van Yvonne Willems en Pierre Hendriks die de zang voor hun
rekening nemen wordt het vast een spetterend concert.

Op de foto ontbreken Jos vd Venn en
de reserve spelers Theo Willems, Jan de

U ziet het, dit mag u niet missen. We maken er een super gezellige

Valk en Frans de Bruin.

avond van en daarna gaan wij en hopelijk ook u op vakantie.

De club is dringend op zoek naar nieuwe

Zaterdag 2 juli, 20.00 uur, zet het in uw agenda ….

leden. Bij interesse s.v.p. contact opnemen

En duim voor mooi weer, zodat we gezellig buiten

via info@ehbcheijen.eu of met Jan de Valk.

kunnen zitten!

HEJJE MOJJER
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BEDRIJFSINTERVIEW

Hendrix UTD,

voedselambassadeurs
Op 6 juli dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de fabriek van
Hendrix UTD haar deuren opende op de locatie aan de Hoofdstraat in Heijen. Reden voor de redactie om eens een praatje te
gaan maken met de bedrijfsleider van dit immense bedrijf waar we
allemaal wel “duizend” keer langskomen. Op een mooie zonnige
lentemiddag troffen we Arie Huzen (51) in zijn kantoor die uitgebreid de tijd nam alles over zijn bedrijf te vertellen.
Wat doet Hendrix UTD?

gebruik genomen. Er is een gloednieuwe

silo’s, waarna een begin kan worden

Hendrix UTD vervaardigt al van oudsher

productielijn geïnstalleerd voor de pro-

gemaakt met het vervaardigen van de

veevoeders in de breedste zin van het

ductie van paardenvoer in de vorm van

diverse producten. Het hele proces van

woord. De laatste decennia vaart men

muesli.Een product waarvan men voor de

mengen en persen plus de hele verlading

onder de vlag van Nutreco, een wereld-

toekomst veel verwacht.Dit voer lijkt spre-

geschiedt geheel automatisch en gaat dag

wijd opererende voedselproducent.

kend op de muesli die wij in onze yoghurt

en nacht door. Alleen op zaterdag vanaf

Europese regelgeving zorgde er in de

doen! Deze productie is bestemd voor

14.00 tot zondag 22.00 uur ligt de fabriek

jaren negentig voor dat bepaalde soor-

Stimulan, het bedrijf achter het paarden-

stil. Per week wordt er ongeveer 8900

ten voer niet meer samen in één fa-

voermerk PAVO en zusterbedrijf van

ton voer geproduceerd.

briek gemaakt mochten worden en zo

Hendrix UTD.

Je zou denken dat er een enorme ploeg

kon het gebeuren dat Hendrix UTD in

Op onze vraag waarom deze fabriek nu

mensen aan te pas komt om het bedrijf

Heijen alleen nog varkensvoer, legvoer en

juist in Heijen staat, antwoordt Arie dat

draaiende te houden. Niets is minder

verhit kippenmeel voor het topsegment

de keuze voor de locatie destijds is ge-

waar. In het hele complex werken maar

fokkippen mocht maken. Een fraai stukje

maakt omdat er een aanvoerhaven voor-

62 mensen, die functies bekleden als

specialisatie voor de fabriek die in het

handen was. De loskade is vorig jaar ge-

kraanmachinist, silobaas c.q. grondstof-

Hendrix jargon bekend staat als Heijen 2.

heel gerenoveerd door Rijkswaterstaat.

fenbeheerder, operator mengerij, perserij

Voor dit doel werd een speciale machine

Grondstoffen als maïs, tarwe, gerst, soya’s

of verpakking, bulkbelader, heftruckchauf-

(een zogenaamde rollermill) aangeschaft

enzovoort kunnen zo moeiteloos over

die de hoge kwaliteit van het veevoer

de Maas worden aangevoerd en gelost

garandeert. De fabriek die bekend stond

met een gemiddelde van 125 ton per uur.

onder de naam Heijen 1 stopte en werd

80 tot 85 procent van de grondstoffen

ontmanteld.

worden over het water aangevoerd.

Twee jaar geleden is Heijen 1 na een

De grondstoffen komen na te zijn ge-

grondige verbouwing echter opnieuw in

controleerd en gewogen terecht in grote

BEDRIJFSINTERVIEW

feurs en kantoormedewerkers. Stuk

genwoordigers van buitenlandse veevoe-

voor stuk vakmensen waar hoge eisen

derbedrijven uit landen als China, Japan,

aan worden gesteld. Het hele proces van

Zuid-Afrika en uit Oost-Europa. Nutreco

klantorder tot transport naar de klant

en Hendrix UTD helpen deze bedrijven

geschiedt volautomatisch. En dan te be-

omdat ze zich graag willen profileren als

denken dat er wel 500 recepten veevoer

‘voedselambassadeurs’, want ga maar na

bestaan. Een wonder van techniek.

hoe beter en hoe duurzamer Hendrix

Daarnaast hebben ze ook een eigen

produceert hoe meer monden er we-

technische dienst en elektrotechnische

reldwijd gevoed kunnen worden. Dat is

dienst die deze installatie op en top in

hun ambitie en uitdaging voor de toe-

conditie houdt.

komst. Niet voor niets kwalificeert Arie

In de beginjaren werkten er wel 190 man

zijn fabriek als de “excursiefabriek van

in de fabriek. Denk maar eens aan al het

Nutreco”.

handwerk dat moest gebeuren: wagens

Het bedrijf heeft een uitgebreide milieu-

lossen (50 kg zakken), het storten van

vergunning, en is onder andere gecerti-

grondstoffen en het “afzakken” van de

ficeerd volgens het kwaliteitsborgings-

voeders. Het hele proces is nu geauto-

systeem GMP+ (Good Manufacturing

matiseerd.

Practice). Doorlopend vinden er kwa-

Waar men ook bijzonder trots op is,

liteitscontroles plaats. Ook worden er

is het onderzoekscentrum Nutreco

periodieke audits gehouden door ver-

Research Feed Plant dat op de locatie in

tegenwoordigers van zowel interne als

Heijen is gevestigd. Hier worden constant

externe instanties als de nVWA (nieuwe

proeven gedaan en nieuwe producten

Voedsel en Waren Autoriteit).

ontwikkeld. Deze uitvindingen worden
uitvoerig extern getest. De uitdaging is

Feest

om het beste voer zo efficiënt mogelijk

Zoals gezegd is het dit jaar 50 jaar gele-

te vervaardigen en dat kan alleen als je

den dat de fabriek werd geopend en dat

het productieproces tot in de puntjes

mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij

beheerst. Er wordt niet alleen onderzoek

gaan. Er is een feestcommissie in het le-

gedaan naar nieuwe producten, produc-

ven geroepen die de organisatie van het

tiemethoden en een betere houdbaar-

feest in handen heeft.

heid, in het verleden heeft men zelfs een

Zo is er op zaterdag 2 juli van 11.00 tot

verzoek gehad van Dierenpark Blijdorp

17.00 open huis voor iedereen die eens

om een handzame brok voor hun apen

een kijkje in de veevoederkeuken zou wil-

te ontwikkelen!

len nemen. Een aanrader! Ga gerust eens
kijken en u verbazen over hoe ingenieus

Topbedrijf

het hele proces verloopt. Arie Huzen en

In Nederland geldt Hendrix UTD in

zijn team heten u van harte welkom!

Heijen als een topbedrijf en de verkoopleiders en toptechnici van Nutreco
komen ook geregeld langs met verte-

Wordt vervolgd op blz. 13
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BEDRIJFSINTERVIEW

Voor de medewerkers is er op 2 juli een

in een bos ligt. Ook het uitzicht op de

feestavond. En daarna is het weer “busi-

haven en de Maas met het Brabantse

ness as usual”. Hendrix UTD staat bekend

land erachter is fenomenaal. De foto’s die

als een no nonsense bedrijf, met positief

onze fotograaf daar maakte staan op de

ingestelde werknemers. Het is een prima

voorpagina.

werkgever, een sociaal bedrijf, zo horen

De redactie van het Hèjs Nèjs was onder

we van de schaarse medewerkers die we

de indruk van de prestaties die dit bedrijf

aantreffen in het immense gebouw.

levert. Een felicitatie met hun jubileum
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is dan ook zeker op zijn plaats. Dat een
Uitzicht

dorp als Heijen een dergelijk hightech

Natuurlijk mocht wij het hele bedrijf be-

bedrijf binnen zijn grenzen heeft mag ons

zichtigen en als laatste namen we de lift

zeker met enige trots vervullen.

naar het dak van het gebouw. Onze foto-

Vergeet dus niet op 2 juli een bezoekje te

graaf kon er een paar prachtige plaatjes

brengen aan Hendrix UTD’s bijzondere

schieten want het zicht was super hel-

fabrieken, te weten Heijen 1 en Heijen 2,

der. Dan lijkt het net of Heijen helemaal

gewoon aan onze eigen Hoofdstraat….

Raadsels
1. Wat is even groot als een olifant, maar weegt niets?
2.Wat was, voordat de Mount Everest werd ontdekt, de hoogste berg op aarde?
3. Als twee genoeg is en drie te veel, wat is vier en vijf dan?
4. Hoeveel maal kun je het getal 5 van 25 aftrekken?
5. Ik begin met een T, eindig met een T en zit vol met T. Wat ben ik?

Nutteloze feitjes, die je altijd al wilde weten
Natte voeten: Rijstplantjes worden op de sawa onder water gezet om het zaaigoed een voorsprong te geven op
het onkruid.
Zoetekauw: Rond 1830 at de gemiddelde Amerikaan 45 calorieën aan suikers per dag, momenteel meer dan 800!
Zuiver: Honing is het enige voedsel dat nooit bederft.
Ook toevallig: Als je de omtrek van de piramide van Cheops (één van de 7 wereldwonderen) deelt door tweemaal
de hoogte, krijg je pi tot de vijftiende.
Om niet te doen: Als je een gloeilamp in de magnetron legt, gaat deze na een paar seconden al branden. Daarna
explodeert hij.
Parels lossen op in azijn.
Fleece wordt gerecycled uit gebruikte polyester flessen.
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Boeren in Heijen
Dit wordt de titel van het boek dat ik ga schrijven over het boerenbestaan en de boerenfamilies in Heijen in de
20e eeuw én een stukje van deze eeuw. In het boek wordt van elke familie, die vanaf 1900 tot heden boer was
(en is), in Heijen iets verteld. Ik beschrijf de omvang en de aard van het bedrijf en de veranderingen die in die
tijd hebben plaatsgevonden. Van de families wil ik alle gegevens vermelden, zoals data en plaatsen van geboorte,
huwelijk en overlijden, of, indien van toepassing, een scheidingsdatum of datum van samenwonen.Van elke familie
neem ik enkele foto’s op van personen en/of van het bedrijf.
Behalve het verhaal over de boerenfamilies in Heijen vertel ik ook iets over families die intensief met het boerengebeuren in Heijen verbonden waren of zijn, zoals de ophalers van melk, eieren, de zaakvoerder van de boerenbond/boerenleenbank, de loonwerkers etc..
Vóórdat ik het verhaal over Heijen beschrijf, ga ik eerst in op de ontwikkelingen in de landbouw in de 20e eeuw
in Nederland. De ontwikkelingen in de Heijense landbouw kunnen immers niet los worden gezien van de situatie
in de Nederlandse landbouw in die eeuw.
Wie ben ik?
Mijn naam is Jacques (Sjaak) Urselmann, zoon van Handrie Urselmann en Kaatje Gerritsma. Ik ben geboren in
1943 op het Langeven 5, nu Nieuw Erf 8. Ik wilde boer worden en heb lager en middelbaar landbouwonderwijs
gevolgd. Op mijn 20e jaar ben ik toch verder gaan studeren. Ik ben econoom geworden en heb vele jaren gewerkt
bij het Ministerie van Landbouw in Den Haag als stafadviseur op economisch en fiscaal terrein.
Wat ga ik doen?
Met (nazaten van) alle boerenfamilies ga ik in de loop van dit of volgend jaar een afspraak maken voor een gesprek.
Ook andere families kunnen daarbij in beeld komen. Als alles goed gaat, moet het boekwerk eind 2013 af zijn. Het
boek is dan te koop voor (voorlopig) € 35.
Wat vraag ik?
Voor het schrijven van het boek reken ik op veel enthousiasme en inzet van (nazaten) van boeren- en andere families in Heijen. Zonder jullie bijdragen wordt het immers niks. Nu al kunnen jullie, (nazaten van) families, al naarstig
op zoek gaan naar data, anekdotes, fotomateriaal, enz. Jullie kunnen dat alvast aan mij opsturen, zodat ik gelijk aan
de slag kan gaan.
Adres:

Jacques Urselmann				
Dijkgraaflaan 171				
3421 XD Oudewater 			

Onlangs waren Thea en Clemens Franken uit de
Esdoornstraat 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd!

Tel.: 0348-563075
Email: jj.urselmann@planet.nl

Welkom in Heijen: Indy, dochter van Huub en Jacqueline Lucassen-Jaspers.
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Jezus en zijn

gemeenschap
Jezus trok door Palestina, verkondigde de blijde boodschap dat God hart
voor de mensen heeft en was een echt voorbeeld van naastenliefde. Hij
kreeg veel volgelingen, er ontstond een groep om hem heen. Hij gaf die
gemeenschap een program dat aldus begint:“Je moet God liefhebben en
je medemens als jezelf.” En het eindigt met deze woorden:“Ga dan heen
over de wereld en verkondig mijn ‘goede nieuws’ aan alle volken.”

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 www. heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

Jezus bracht het goede nieuws dat God

van ruzie of verdraagzaamheid, van sa-

is als een vader en moeder tegelijk. Dat

menwerking of vechten voor zijn eigen

de dood geen definitief einde is maar

belang; je hebt een geest van “Eerst ik”

een nieuw begin. Dit is de kern van zijn

of “Help de ander”. Het is de geest die

prediking. Zijn leerlingen hebben hiervan

een groep bezielt met kracht of kapot

getuigd op de markt en in huiskamers,

maakt. Wat is nu de juiste geest in een

op maandenlange reizen naar een ver

groep? Allereerst een geest van samen-

land, vol van Gods geest. En duizenden

werking waarbij ieder ruimte laat voor

traden toe: slaven om de boodschap van

de ander in politiek, in eigenaardigheden

de vrijheid, rijken die arm willen zijn, ar-

en hobby’s. Geen bemoeizucht, geen

men die in Jezus hun gelijke zagen. In de

gegluur achter de gordijntjes of gerod-

loop van de eeuwen is over heel de aar-

del over de man of de hoed of de kat

de een gemeenschap gegroeid die nog

van de buurvrouw. Vrijheid voor allen,

steeds de taak heeft het ‘goede nieuws’

als dit tenminste niet ten koste gaat van

van Jezus door te geven. Deze gemeen-

het welbevinden van anderen. Maar dan

schap rond Jezus heet: de Kerk. De kerk

laat de een ook ruimte voor de ander.

is een gemeenschap. Wat er goed is in

Je maakt geen misbruik van burengeduld,

iedere gemeenschap, moet ook in de

geen rommel op de overloop, geen kei-

kerk bestaan. Iedere gemeenschap heeft

harde radio en je vraagt geen diensten

een bepaalde sfeer, een ‘geest’: een geest

als je het zelf kunt doen. In een goede ge-
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meenschap wordt ook gedeeld: mensen

Doop

vreugdevolle gebeurtenis dan kunt u een

leven mee met elkaars wel en wee. In

Lindy Jaspers, Boommarterstraat 9, wordt

misintentie aanvragen. Tijdens de door u

een goede gemeenschap gaat het ‘Wij’

op 9 juli a.s. gedoopt in onze kerk. Wij

aangegeven mis of woord- en gebeds-

boven het ‘Ik’, zoals in een stadswijk waar

feliciteren Lindy, haar ouders en verdere

dienst wordt uw intentie dan voorgele-

men spreekt van ‘ons’ park, ‘onze’ straat

familie van harte met deze feestelijke ge-

zen in de kerk. De opgegeven misinten-

en ‘onze’ kinderen, al heb je kind noch

beurtenis en wensen haar een gelukkige

ties worden ook vermeld in de Maas- en

kraai. In een gemeenschap met een

toekomst.

Niersbode. De aanlevering aan de krant
moet echter twee weken van tevoren

brede geest mag de één een mooiere
auto hebben dan de ander, een knap-

Uitslag paaskaarsloterij

gebeuren. Dus wilt u dat uw intentie ook

per voorkomen of iets beter kunnen.

(op 13 juni)

opgenomen wordt bij de kerkberichten

Daar is geen jaloezie of lichtgeraaktheid.

Op pinkstermaandag 13 juni heeft de

in de Maas- en Niersbode dan moet uw

Samen leven is samen lieven, handelen

trekking van het winnende lotnummer

verzoek minimaal twee weken voor de

in elkaars belang, samen lachen, samen

voor de paaskaars van 2010 plaatsgevon-

bestemde datum aangeleverd zijn bij pas-

rouwen en zorgen dat niemand alleen

den. De kaars is gewonnen door degene

toor Reijnen. Bij voorbaat dank.

staat. Het is de ideale staat waarover

met lotnummer 829. wit De kaars kan

dichters dromen, die oorlog moeten

afgehaald worden bij de pastorie tijdens

Bezoek pastoor

bannen en vrede moeten scheppen en

een spreekuur van pastoor Reijnen.

Wilt u dat pastoor Reijnen u thuis bezoekt, vanwege ziekte of om een andere

de aarde moeten veranderen in een paradijs. Het is ook de ideale staat die Jezus

Misintenties opgeven

reden, dan kunt u dit altijd bij de pasto-

voor ogen stond toen Hij bad tot God,

Wanneer u in de kerk iemand wilt ge-

rie (tel. 511533) doorgeven. De pastoor

zijn Vader: “Heilige Vader, bescherm hen

denken of uw dank wilt uiten voor een

komt dan graag bij u thuis.

die U mij toevertrouwde: laat hen één
zijn zoals wij.”
Alles wat er goed is in een gemeenschap,
alles wat er is aan geest en liefde, moet
bestaan in de kerk. Nu is het zo dat God
liefde is en dat zijn Geest werkzaam is
in de gemeenschap van mensen die in
Jezus’ geest willen leven. Als God Vader is,
zijn wij dan niet broers en zussen? Christenen bekijken elkaar niet als poppen in
een etalage, als passagiers in een bus of
als standbeelden in een park, koud en
dood. Maar als levende mensen.
Pastoor H. Reijnen

Vieringen in de maand juli 2011
Zaterdag 02 juli

geen dienst

Zondag 03 juli 09.30 uur

Eucharistieviering

		

met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 09 juli 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 10 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met het

		

Gregoriaans Koor Gennep-Zuid

Zaterdag 16 juli

geen dienst

Zondag 17 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 23 juli 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 24 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 30 juli

geen dienst

Zondag 31 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Hejje - natuurlijk - mojjer
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Vlinders

in de tuin
In de zomer is het heerlijk
genieten in de tuin en zeker
als het zonnetje ook nog eens
lekker schijnt. Heb je een tuin
met veel bloemen en hier en
daar wat onkruid, dan zie je al
snel vlinders vliegen. Vaak zie
je ze ook snoepend van de
nectar in de bloemen.

Witjes

Goed of slecht?

en uitprinten. Noteer de waarnemin-

Deze familie bestaat uit een groot aantal

Dagvlinders zijn goede indicatoren

gen (aantallen per dag en per soort)

vlinders, die lang niet allemaal wit zijn, ook

voor de kwaliteit van onze omgeving.

en geef ze door via bovenstaande

de fel gekleurde gele citroenvlinder, die

Maar helaas gaat het slecht met de vlin-

website. Kun je dat niet of heb je daar

je al in het vroege voorjaar ziet vliegen,

ders, veel soorten gaan achteruit. De

geen zin in dan mag je je waarnemin-

hoort hier bij. Ook het mooi gekleurde

vlinderstichting probeert de vlinder-

gen ook bij ons in de brievenbus doen:

oranjetipje hoort tot de witjesfamilie.

stand in Nederland in beeld te bren-

Paul en Martha Toonen, Acaciastraat 22

Bij het Schuttersveld “de Maasarm” aan

gen om zo de veranderingen van de

te Heijen.

de Mergeldijk schoten we een foto van

biodiversiteit in kaart te brengen. Door

Dat mag trouwens ook buiten dat

twee verschillende witjes. Het bovenste

de vlinders in je tuin te tellen, kun je

weekend om en ook andere (natuur)

vlindertje is het klein koolwitje en het

meten hoe het met de natuur in je om-

waarnemingen zijn welkom.

onderste is het klein geaderd witje.

geving is gesteld.
Wij wensen jullie een vruchtbaar telTel mee

weekend toe met veel waarnemingen,

Tel in het weekend van 6 en 7 juli alle

dan weten we ook zeker dat het mooi

vlinders in je tuin. Om de vlinders te her-

weer is.

kennen kun je via www.vlindermee.nl
een handige zoekkaart downloaden

Martha en Paul
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Heijense deelnemers Alpe d’Huzes
Roland van Bree en Eelco Basten.

Hèjje Mojjer, maar niet zo!

Heijen, Het leukste dorp van
Limburg!!!
Zoals intussen bij iedereen bekend is, heeft Heijen meegedaan
in de verkiezing van het leukste
dorp van Limburg! Allereerst willen we iedereen bedanken voor het
enthousiaste stemmen op ons dorpje. We zijn goed door de eerste
ronde gegaan en kwamen zo als regiowinnaar uit de bus!!
Woensdagavond 8 juni zijn met een kleine delegatie afgereisd naar
Wijlre voor de bekendmaking voor de 3 finalisten. In de Brand Brouwerijen in Wijlre kwamen de afgevaardigden van de 8 regiowinnaars
bijeen. Na een korte kennismaking onderling werd het al snel gezellig
en er heerste een ontspannen – gespannen sfeer.
Er werden korte gesprekjes gehouden met de “kartrekkers” van elk
dorp en daarna werden de finalisten bekend gemaakt! Als eerste ging
Simpelveld door, als tweede Mechelen en als derde Neer! Helaas zit
Heijen dus niet in de finale, maar…: we waren wel vierde geworden!
Helemaal super vonden wij, we hebben veel ervaring opgedaan en
weten nu voor volgend jaar hoe we het kunnen gaan aanpakken! Dus,
wij rekenen voor de volgende verkiezing weer op jullie stemmen!

De antwoorden van raadsels blz. 13
1. Zijn schaduw.
2. De Mount Everest. Hij was alleen nog niet ontdekt.
3. Negen.
4. Eenmaal, want na die ene keer trek je het van twintig af.
5. Een theepot.

LTC
De Heikamp
In de voorjaarscompetitie 2011 regio Zuid zijn kampioen geworden:
• Damesdubbel donderdagavond
4e klasse team 1
• Gemengddubbel vrijdagavond
4e klasse team 2

PRIKBORD
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Fietsen over en rond het Duits Lijntje
Fietsen over en rond het Duits Lijntje
Zaterdagochtend 28 mei vond de openingsactiviteit rondom het Duits Lijntje plaats. Genodigden uit betrokken
gemeenten
vertrokken
vanaf
de de
Oldopeningsactiviteit
Inn over het voormalige
van het
Duitsplaats.
LijntjeGenodigden
naar het plein
HomZaterdagochtend
28 mei
vond
rondomtracé
het Duits
Lijntje
uitinbetrokmersum
waar
samen
getoost
werd
op
de
toekomst
van
het
Duits
Lijntje.
ken gemeenten vertrokken vanaf de Old Inn over het voormalige tracé van het Duits Lijntje naar het plein in
Hommersum, waar samen getoost werd op de toekomst van het Duits Lijntje.
De historie van het Duits Lijntje
Het
Duits Lijntje
heeft
belangrijke
De historie
van
heteen
Duits
Lijntjerol gespeeld in de opkomst van het spoorwegennetwerk van Nederland.
Het
deel
van
Boxtel
naar
Wesel
kent een
roemrijkeingeschiedenis.
keizers en tsaren
over
Het Duits Lijntje heeft een belangrijke
rol gespeeld
de opkomstOnder
van hetandere
spoorwegennetwerk
vanreisden
Nederland.
het
Duits
Lijntje.
Het deel van Boxtel naar Wesel kent een roemrijke geschiedenis. Onder andere keizers en tsaren reisden over
Het
DuitsLijntje.
Lijntje is van oorsprong een unieke verbinding tussen Oost en West. De spoorlijn is in 1873 geopend
het Duits
door
de
Noord-Brabantsch-Duitse
Spoorweg
Maatschappij
(NBDS).
HetWest.
doelDe
vanspoorlijn
deze lijniswas
het tot
stand
Het Duits Lijntje is van oorsprong een
unieke verbinding
tussen
Oost en
in 1873
geopend
brengen
van
een
rechtstreekse
korte
verbinding
tussen
de
zeehavens
Vlissingen,
Antwerpen
en
Rotterdam
en
door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS). Het doel van deze lijn was het tot stand
het
Duitse
achterland.
Het
goederenen
personenvervoer
zijn
tot
omstreeks
1910
van
betekenis
geweest
als
brengen van een rechtstreekse korte verbinding tussen de zeehavens Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam en
onderdeel
van
de
internationale
verbinding
tussen
Londen
en
Berlijn
en
verder
oostwaarts
richting
St-Petersburg.
het Duitse achterland. Het goederen- en personenvervoer zijn tot omstreeks 1910 van betekenis geweest als
Het
lijntje loopt
van
Boxtel via Gennep
en Goch
naaren
Wesel
(Dld).
De Maasbrug
tussen
Oeffelt
en Gennep
onderdeel
van de
internationale
verbinding
tussen(Dld)
Londen
Berlijn
en verder
oostwaarts
richting
St-Petersburg.
is
speciaal
voor
deze
spoorlijn
aangelegd.
Na
faillissement
van
de
NBDS
werd
de
lijn
door
de
NS
uitgebaat.
De lijn
Het lijntje loopt van Boxtel via Gennep en Goch (Dld) naar Wesel (Dld). De Maasbrug tussen Oeffelt en Gennep
is
van
betekenis
geweest
voor
de
uitgestrekte
heideontginningen
van
de
Peel
tussen
1873
en
circa
1930
en
heeft
is speciaal voor deze spoorlijn aangelegd. Na faillissement van de NBDS werd de lijn door de NS uitgebaat. De
lijn
een
belangrijke
rol
gespeeld
bij
de
inval
van
de
Duitsers
in
de
Tweede
Wereld
Oorlog.
In
1950
werd
de
lijn
voor
is van betekenis geweest voor de uitgestrekte heideontginningen van de Peel tussen 1873 en circa 1930 en heeft
personenvervoer
de NSin het
goederenvervoer
op hetInlaatst
stuk
een belangrijke rolgesloten.
gespeeldEn
bijinde2004
inval beëindigde
van de Duitsers
de Tweede
Wereld Oorlog.
1950overgebleven
werd de lijn voor
van
Boxtel
tot
Veghel.
personenvervoer gesloten. En in 2004 beëindigde de NS het goederenvervoer op het laatst overgebleven stuk
van Boxtel tot Veghel.
In het spoor van het Duits Lijntje

Het
Duits
Lijntjevan
fungeert
nu als ecologische
In het
spoor
het Duits
Lijntje verbindingszone en biedt vele mogelijkheden voor natuur en mens.
Door
de
vele
cultuurhistorische
bezienswaardigheden,
verhalenenenbiedt
herinneringen
en het mooie
zijn
Het Duits Lijntje fungeert nu als ecologische verbindingszone
vele mogelijkheden
voornatuurschoon
natuur en mens.
er
vele
kansen
voor
het
Duits
Lijntje.
Door de vele cultuurhistorische bezienswaardigheden, verhalen en herinneringen en het mooie natuurschoon zijn
Met
dekansen
nieuwevoor
fietsbelevingskaart
er vele
het Duits Lijntje.en informatiepanelen kan iedereen zelf de prachtige natuurgebieden en cultuurhistorische
schatten
langs het tracé
gaan ontdekken. kan iedereen zelf de prachtige natuurgebieden en culMet de nieuwe fietsbelevingskaart
en informatiepanelen
De
fietsroute
met
een
totale
lengte
van
ongeveer
155 kilometer is ontwikkeld langs de oude spoorlijn om de
tuurhistorische schatten langs het tracé gaan
ontdekken.
culturele
en
historische
betekenis
in
gedachten
te
houden.
In een tweetalige
fiets-langs
en belevingskaart
wordt
deze
De fietsroute met een totale lengte van ongeveer 155 kilometer
is ontwikkeld
de oude spoorlijn
om
de
fietsroute
beschreven.
culturele en historische betekenis in gedachten te houden. In een tweetalige fiets- en belevingskaart wordt deze
In
Nederland
is de fietsroute bewegwijzerd op basis van het fietsknooppuntensysteem. In Duitsland wordt de
fietsroute
beschreven.
route
gemarkeerd
bordjes
met daarop het
logo van
Lijntje.
In Nederland is dedoor
fietsroute
bewegwijzerd
op basis
van het
hetDuits
fietsknooppuntensysteem.
In Duitsland wordt de
Meer
informatie
is
te
vinden
op
de
website
van
het
Duits
Lijntje
(www.duitslijntje.eu).
De fietsbelevingskaart is
route gemarkeerd door bordjes met daarop het logo van het Duits Lijntje.
gratis
en andere toeristische
Meer verkrijgbaar
informatie isbijteonder
vindenandere
op deverschillende
website vanVVV-agentschappen
het Duits Lijntje (www.duitslijntje.eu).
Deinformatiepunten
fietsbelevingskaartvan
is
gratis verkrijgbaar bij onder andere verschillende VVV-agentschappen en andere toeristische informatiepunten van
de gemeenten rondom het Duits Lijntje.
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Nederlands moeilijk te leren?!
Op de site van Hein Pragt lazen wij onder veel

Men spreekt van één lot, en verschillende loten,

meer de volgende spitsvondigheden:

Maar ’t meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
Maar zult u ook zeggen één kat en twee katen?

Dubbelzinnigheden
• Een missionaris die zich geen houding weet te geven.
• Een kapperszaak die permanent gesloten is.

Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog.
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,
Want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
Maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen?

• Een houthakker die voor de bijl gaat.
• Een kapper met een onderscheiding.
• Een boswachter die een uiltje knapt.
• Een kok die roet in het eten gooit.
• Een fotorolletje naar een ontwikkelingsland sturen.

Wat hoort er bij ‘zoeken’? Jazeker, ik zocht,

• Voor een gesloten deur staan op de open dag van een

En zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?
Welnee beste mensen, want vlocht komt van vlechten.
En toch is ik ‘hocht’ niet afkomstig van hechten.
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’.
Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.
Maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij het rapen.

gesloten inrichting.
• Een tandarts die een kroon op zijn werk zet.
• De Metro in de spits lezen en de Spits in de metro.
• Een voorzitter met een ziekte onder de leden.
• Een loodgieter die de leiding heeft.
• Een cardioloog die zegt: “hier klopt iets niet”.
• Een voetballer zonder doel in zijn leven.
• Een timmerman met plankenkoorts.
• Een exporteur die niks uitvoert.
• Honing met een bijsmaak.
• Een elektricien die niet meer tegen de spanning kan.
• Een telefoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen.
• Een geheelonthouder die alles onthoudt.

Nadenkertjes van Loesje
Bureaucratie is:

Als geld je gelukkig maakt,

Als een goed idee

en je werkt om geld te

een dossier wordt.

verdienen, maakt je werk je
dan ook gelukkig?
Tijdens de jaarlijkse
grote schoonmaak
vonden we tientallen
verborgen agenda’s.
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INTERVIEW DORPSBEWONERS

Voor het dorpsbewonersinterview van deze maand nam de redactie een kijkje bij de broers Henk
(57) en Peter (52) Kerkhoff, twee geboren en getogen Heijenaren.

Henk’s hobby heeft

lange oren
Henk is de trotse eigenaar van een

Op een dag was Joris er niet meer en

recht. Later kwamen er nog wat ezels

drietal leuke ezels, te weten de dame-

toen hebben we zelf maar een ezel

bij en begon Henk ermee te fokken.

tjes Carlijn en Noeska en mannetje

gekocht.” De aanschaf was nog een

Regelmatig bezocht hij ezelkeuringen

Toto.

hele klus, want in Nederland was op

overal in het land. Toen de kinderen

Op de foto ziet u Henk met Carlijn en

korte termijn nergens een ezel te

nog klein waren liepen ze ook wel

Noeska, die met die bril is Henk.Toto zit

koop. Henk ging ervoor naar Duits-

shows met de ezels. Nu niet meer, het

in een apart hok. Hij weigert er voor de

land, waarna hij het beestje langs sluip-

is alleen nog maar een leuke hobby.

foto uit te komen, want de wei wordt

wegen Nederland binnenbracht, want

Tijdens de ezelsdagen mogen de ezels

gesproeid en Toto heeft een hekel aan

anders moest je eerst een berg do-

zich tegoed doen aan de zogenaamde

natte voeten. Hoe kom je op het idee

cumenten invullen. Met trekker en al

Ezeltjeslunch. Op een lange tafel wor-

ezels te gaan houden? Henk:“buurman

reed Henk de grens over en zo kwam

den allerlei ezelsheerlijkheden uitge-

Gerrit Boumans had een ezel, Joris.

ezel 1 in de wei van huize Kerkhoff te-

stald als wortels en appels. De ezels

INTERVIEW DORPSBEWONERS
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laten het zich allemaal prima smaken.

Karakter

Kinderen kunnen er hun ezeltjesrijbe-

Ezels hebben de naam koppig en

wijs halen. Het is een gemoedelijke

eenkennig te zijn en dat is ook wel

club, ezelliefhebbers hebben alle tijd

een beetje zo. Als ze niet willen lopen,

van de wereld, het gaat er heel anders

dan doen ze dat ook echt niet en wa-

aan toe dan in de paardenwereld.

terplassen zijn taboe. Daar trapt geen

Hoewel er bij shows natuurlijk wel

enkele ezel in. Op voer komen ze wel

een wedstrijdelement meespeelt.

altijd af en ze zijn zeer aaibaar. Vooral

Ezel Joris is trouwens nog steeds de

de lange gevoelige oren van de ezels

mascotte van de slagwerkgroep van

zijn grappig om te zien. Ze lusten

EMM waar Antoinette, Henk’s vrouw

graag brood en zijn dan heel vriende-

lid van is. Ieder jaar vindt in de tuin

lijk. Kinderen worden ook vaak in de

van Antoinette en Henk een barbe-

bij de club als ze een rondje door de

buurt van de wei gesignaleerd en dat

cue plaats voor de slagwerkgroeple-

wei achterstevoren op de rug van ezel

vinden Henk en Antoinette helemaal

den. Dit feest staat al ruim twintig jaar

Toto hebben volgehouden.

niet erg. Iedereen mag meegenieten.

bekend als het Jorisfeest. De nieuwe

Maar pas wel op, waarschuwt Henk,

slagwerkgroepleden horen pas echt

het blijven dieren!

Peter’s hobby heeft

gepoetste schoenen
Een heel ander verhaal, maar toch

mooi gekruld op de rug liggen, de

ook weer een beetje hetzelfde is de

achterhand en voorhand goed gepro-

hobby van Henk’s broer Peter. Hij

portioneerd. De vacht moet glad en

houdt dwerggeiten en gaat daarmee

glanzend zijn en de stokmaat niet ho-

naar shows en keuringen. Niet alleen

ger dan 55-60 cm. De geitjes en bokjes

hij, maar ook dochter Kelly (14) is zeer

worden voor een show eerst geheel

bedreven in het lopen met geiten. Dat

getoiletteerd. Peter poetst de hoef-

komt namelijk heel precies. Peter is lid

jes en de hoorns mooi glanzend met

van de dwerggeitenvereniging Centraal

zwart schoensmeer. Kom er maar eens

Nederland.

op. Maar het werkt wel en zo kon het

Hoe moet je een geit mooi aan een

gebeuren dat Peter’s stippelbok Volmar

riem laten lopen, is de vraag. Dat is veel

vorig jaar kampioen van Nederland

oefenen! De staart van de geit moet

werd. Wordt vervolgd op blz. 27
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Hij hoeft nu niet meer naar de shows,

hij is. We aaien hem maar niet, want

Peter heeft wel eens geprobeerd een

zijn kwaliteiten mag hij op een ander

de specifieke geur blijft volgens Peter

ander soort voer te geven, maar dat

gebied bewijzen, namelijk als dek-

zeker een week aan je handen hangen,

lustten de heren en dames niet! Zelfs

bok. Dat vindt Volmar geen bezwaar.

hoe vaak je ze ook wast.

geiten zijn kieskeurig.

Een geit werpt ongeveer 2-3 geitjes

In andere hokken staan de geitenmoe-

Het houden van dieren zet je steeds

per bevalling. Met een worp van vier

ders met hun babygeitjes. Er wordt

weer voor verrassingen!

geiten zijn ze niet blij, die zijn vaak te

heel wat afgemekkerd, zeker als Peter

zwak. Meteen als de jonge geitjes ge-

een van de moedergeiten uit het hok

De broers en hun kinderen genieten

boren zijn bekijkt Peter de beestjes en

haalt en op de werktafel zet, zodat

volop van hun hobby en kunnen er

beslist welke geschikt zullen zijn om

we kunnen zien wat er zoal gebeuren

uren over vertellen. Ze hebben ook

shows mee te lopen. En dan gaan ze

moet voordat de dame mooi genoeg

ruimte genoeg rondom hun huizen

ermee aan de slag.

is voor de show.

om de dieren optimaal te kunnen verzorgen.

Bezoek aan de stal

Muesli

We mogen natuurlijk ook een kijkje

Wat eten geiten? Ze lusten graag

Heb je zelf een leuke hobby of een

werpen in de stal waar Peter zijn

muesli met brokjes. Hé, die muesli

apart beroep of ken je mensen in je

geiten en bokjes keurig gescheiden

kennen we! Daar hebben we met Arie

omgeving die dit hebben, laat het ons

houdt. Vader bok staat constant op

Huzen van Hendrix UTD ook al over

weten. Misschien sta je dan ook een

zijn achterste poten, nieuwsgierig als

gesproken (zie elders in dit nummer).

keer in het Hèjs Nèjs.
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PRIKBORD

Naar aanleiding van het onderzoek van Uw mening over het verkeerspunt Hoofdstraat / Groote Heeze
op www.heijen.info is het resultaat als volgt:
Duidelijk
Stemmen 5:
Onduidelijk
Stemmen 18: 		

5,6%
20,2%

Gevaarlijk
Stemmen 66: 					

74,2%

Collecte Astmafonds 2011
Enkele weken geleden heeft de jaarlijkse collecte van het Astmafonds plaatsgevonden.
De opbrengst van de collecte in Heijen was € 815,54.
Wij danken de Heijense inwoners en bedrijven hartelijk voor de gulle gaven.
25 jaar collecte Astmafonds in Heijen
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de collecte voor het Astmafonds in Heijen van start ging. In 1986 werd er voor het eerst
gecollecteerd en was de opbrengst Hfl. 675,90. Om stil te staan bij het zilveren jubileum vond medio mei een feestelijke
bijeenkomst plaats ten huize van mevrouw Truus Nellen. Bij deze gelegenheid werden alle collectanten in het zonnetje
gezet en ontving een aantal personen een aandenken in de vorm van een pen of een speldje.
Truus Nellen is één van de collectanten van het eerste uur en sinds de start de centrale persoon van de collecte van het
fonds in Heijen.
Naast Truus Nellen zijnde volgende dames al 25 jaar als collectant actief:
Annie de Rijck
Marietje Jansen
Ria Seegers
Onderstaande dames werden gehuldigd voor meer dan 20 jaar collecteren:
Stiena Jacobs
Leny Guelen
Riet van Rensch
Tussen de 10 en 20 jaar collectant voor het Astmafonds:
Ellie Hiep
Gisela Lamers
Gonnie Rühl
Nel van de Loo
Thea Arnoldussen
Maria Verheijen
Annelies Lintzen
Tenslotte zijn de volgende personen
reeds een aantal jaren actief voor het
Astmafonds:
Annie Grutters
Henny Frentz
Nelly Giesbers
Hilda Verhoeven
Aggie Lambregts

PRIKBORD

Interview juf Berna – Ter gelegenheid van afscheid
Van het mooie blad Hèjs Nèjs, kregen we de kans om iets moois te
plaatsen. We dachten een interview af te nemen bij Juf Berna. Omdat
zij ons gaat verlaten, vonden wij het een leuk idee om haar een aantal
vragen te stellen. Juf Berna heeft 40 bijna 41 jaar in het Basisonderwijs
gewerkt en zij gaat per 7 juli met pensioen. Maar we zien haar….
Oeps, niets verraden.
Op vrijdag 1 juli vieren we haar afscheid met de kinderen van de
school en ook met de ouders, want dat vindt juf Berna erg leuk. We
kunnen daar niet meer over vertellen, want anders is het geen verrassing meer. Veel plezier met het lezen van dit interview, afgenomen
en verwerkt door:
Merijn Lambregts en Luuk Willems uit groep 7.
Juf Berna
1. Waarom ben je vroeger in het onderwijs gegaan?
- Om te zorgen dat kinderen slim worden.
2. Waar ben je begonnen, op welke school? In welk dorp?
- De Martinusschool in Gennep.
3. Op welke scholen heb je gewerkt?
- Op De Martinusschool en De Heggerank.
4. Welke klassen/groepen heb je allemaal gehad?
- Groep 3 en 4 vaak en 1,2,5,6,7,8 als inval leraar.
5. Met wie heb je allemaal samen gewerkt in de klas?
- Stagiaires.
6. Wat vind je het aller-leukst aan het basisonderwijs?
- Kinderen leren lezen.
7. Welk vak vind je het leukst om te geven?
- Lezen en taaloefeningen.
8. Wat ga je doen als je straks veel vrije tijd hebt?
- Nog steeds op De Heggerank en bij de korfbalvereniging helpen en bij de Zonnebloem.
9. Wat is je allermooiste herinnering aan De Heggerank?
- Als we feest hadden.
10. Wat is het grappigste wat je in het onderwijs hebt meegemaakt?
- Grapjes van de kinderen.
11. Wat is je grootste blunder in het onderwijs?
- Als ik iets kwijt ben bijv. iets op de computer.
12. Ben je ooit heel boos geweest op een leerling?
- Ja….
13. Zou je nog langer op onze school willen blijven?
- Ja, ik kom hier nog vaak.
14. Sinds welke leeftijd wilde je juf worden?
- Toen ik 17 was.
15. Heb je fijne collega’s?
- Ja hele fijne.
16. Ben je ooit in een klas blijven zitten?
- Ja in de 4e klas.
17. Wat vind je van De Heggerank?
- Heel erg leuk en een mooie naam.
18. Wat zou je worden als je geen juf zou worden?
- Dan zou ik heel graag in de bibliotheek gaan werken.
Bedankt juf Berna voor dit interview en geniet straks van je vrije tijd.
Luuk Willems en Merijn Lambregts, namens de kinderen en de leerkrachten van De Heggerank.
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AGENDA EN BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Agenda 2011
Donderdag 30 juni
Toneelvereniging
Kunst Na Arbeid:
Opvoering “Boerenbont en Rode Lampjes”
20.30 uur D’n Toomp
Zaterdag 2 juli
Hendrix UTD: Open dag
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Maandag 29 augustus t/m zaterdag 3 september
(week 35)
Sint Dionysiusgilde: Donateursactie
Huis-aan-huis in Heijen
Zaterdag 3 september t/m dinsdag 6 september
Heijense kermis
Zondag 4 september
Die Original Maastaler: Kermis Frühshoppen
12.00 uur D’n Toomp

Zaterdag 2 juli
Fanfare E.M.M.: Midzomeravondconcert
20.00 uur D’n Toomp
Zondag 3 juli t/m zaterdag 9 juli (week 27)
Zonnebloem afd. Heijen:
Verkoop loten Zonnebloemloterij
Huis-aan-huis in Heijen
Zaterdag 27 augustus
L.T.C. de Heikamp: Voordeurdelerstoernooi
Sportpark de Heikamp

Zaterdag 17 september
Zondag 18 september
Zaterdag 24 september
Zondag 25 september
Zaterdag 1 oktober
Zondag 2 oktober
Kathinka Roovers: Overzichtstentoonstelling werk
13.00 – 18.00 uur Kasteel Heijen
Zondag 16 oktober
Zonnebloem afd. Heijen: Hobbybeurs
D’n Toomp
De volgende Hejs Nejs verschijnt op 28 juli 2011.

Oproep aan verenigingen: zet je agenda op www.heijen.info!
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
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen			

0485 - 845000

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:

Thuiszorg Pantein			
Proteion Thuiszorg			
Proteion Schoon			
		

0900 - 8803
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00		

