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3INTRODUCTIE

Voor u ligt de laatste Hèjs Nèjs van vóór de vakantie. Het thema vakantie speelt dit 
keer een grote rol. Want ga maar na: interviews met Friso en Ellen Cornelissen van 
Heijes Hepke en met Harry en Loes Winkelmolen van Eldorado Parken, een cover 
in vakantiesfeer en ook uw redactie in vakantiestemming met een heerlijk ijsje op het 
terras van Heijes Hepke (zie hiernaast). Jan Teerling ontbreekt op de foto. Door fees-
telijke omstandigheden was zijn aanwezigheid elders gewenst. Het vraaggesprek met 
de twee Heijense deelnemers aan de Alpe d’Huzes verdient zeker ook uw aandacht. 
Misschien is het u ook opgevallen, maar het afgelopen jaar zijn tal van succesvolle 
ondernemende echtparen in het zonnetje gezet: Doortje en Dries Kessels, Ysbrandt 
en José Roovers, Jos en Brigitte te Wierik, Frans en Ingrid Voss en nu weer Friso en 
Ellen Cornelissen en Harry en Loes Winkelmolen. Dat kan haast geen toeval meer 
zijn....de Heijense zandgrond is een goed fundament. 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier en vooral ook een fijne vakantieperiode!

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen 
dankzij onze adverteerders gratis 
verspreid. Abonnementen voor 
personen, instanties en bedrij-
ven buiten Heijen zijn mogelijk. 
Abonneren of informatie hierover 
via e-mail: dorpsblad@heijen.info 
of via onderstaand corresponden-
tieadres.

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

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 

Redactie:
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Advertenties en verspreiding:
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Namen van onze geslaagden:

A diploma; Janneke Peeters, Bionda Roelofs, Sander Ruhl, 

Rick Assink, Tim van Bree, Tessa v/d Kamp, Tim Roelofs, 

B diploma; Jelmer Hermsen, Mara Jans, Kevin Rutten,  

Larissa Kremers.

(Janneke ontbreekt op de foto)

Onlangs is Thea Smits gehuldigd 

vanwege haar 50-jarig lidmaat-

schap van Gemengde Zangver-

eniging “De Maasklanken”. Thea 

is de vijfde gouden jubilaris in de 

historie van de vereniging.

Zij werd als inwoonster van  

Heijen lid van het koor, maar 

is nu al 42 jaar woonachtig in  

Gennep. Thea is het koor echter altijd trouw gebleven. 

Dat tekent haar betrokkenheid bij de vereniging. Thea 

Smits is niet alleen actief als zingend koorlid. Zij maakt deel 

uit van de ontspanningscommissie en zat in de commissie, 

die het 50-jarig bestaan van de vereniging organiseerde. 

Daarnaast zorgt ze voor een attentie bij ziekte etc. van 

koorleden.

Voor haar gouden jubileum als lid van de vereniging ont-

ving Thea Smits een gouden hanger, een oorkonde en 

uiteraard een bos bloemen. Ook Martin, de man van Thea, 

werd in de huldiging betrokken. Afsluitend hopen wij dat 

Thea nog lang lid van “De Maasklanken” mag blijven.

Bestuur en leden Gemengde Zangvereniging

“De Maasklanken”.

COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 

Geslaagden EMM

Thea Smits 50 jaar lid 
van “de maasklanken”

Als je luistert, hoor je meer!

Het was op een vroege zondag-

morgen, radio stond aan. Het 

mannetje van de radio maakte 

de opmerking: als je luistert, 

hoor je meer. Ondanks het af-

braakproces van mijn hersen-

cellen door een –zij het bescheiden- alcoholconsump-

tie de avond ervóór, drong de opmerking toch volledig 

tot me door.

Wijze woorden. Veelal wordt er van alles verteld en 

vaak ook een hoop overbodige hoeveelheid lucht ver-

plaatst. Daardoor mis je wellicht de essentie van wat 

de spreker wil zeggen. Alleen de eigen mening klopt 

en is belangrijk. Wat hier ook van zij.

Later op de dag was ik in De Horst (bij Groesbeek) op 

een boerderij: het was weer Streekgala en deze boer-

derij trok mijn belangstelling door de combinatie kui-

kens, akkerbouw en druiventeelt. Behalve met het tra-

ditionele gemengde bedrijf, werd het inkomen ook via 

druiventeelt vergaard. De druiven groeiden puur op 

biologische grondslag en als ze rijp genoeg waren en 

daardoor in het omzettingsproces voldoende alcohol 

konden opleveren, zouden ze geplukt worden en het 

belangrijkste bestanddeel vormen van diverse soorten 

wijnen, in de kleuren rood en doorzichtig. Met het ri-

sico nog meer hersencellen te verliezen toch maar ge-

nipt aan deze godendrank. Geestrijk vocht en een bron 

voor verhalen.

Het toeval wilde, dat er ook een verhalenvertelster aan-

wezig was. Zij vertelde zo boeiend over deDuvelsberg 

en over een wolkenboom, dat je wel moest luisteren. 

En omdat je moest luisteren hoorde je alles wat zij zei. 

Conclusies van dit alles: degene die vertelt, moet dat 

boeiend doen en de toehoorder moet het geduld op-

brengen om te luisteren en open te staan voor wat de 

ander te vertellen heeft. Met deze woorden in gedach-

ten, hoop ik dat iedereen die deze column leest van 

een welverdiende vakantie mag gaan genieten. En na 

een vakantie is er weer veel te vertellen……

Veel plezier en tot september.
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Het kan geen enkele inwoner van Heijen 

zijn ontgaan: het Sint Dionysiusgilde orga-

niseerde van 17 t/m 19 juni jl. gildefeesten 

in een grote feesttent bij kasteel “Huis 

Heijen”. Het gilde had een zeer ambitieus 

programma samengesteld dat een gigan-

tische organisatorische druk legde op de 

gildebroeders en –zusters. Maar gelukkig 

kon het gilde rekenen op heel veel vrij-

willigers uit Heijen en omgeving die er 

voor hebben gezorgd dat het gildefeest 

geslaagd is. Met name wil het gilde de 

grondeigenaren bedanken voor het gratis 

ter beschikking stellen van hun landerijen. 

De feesttent en randapparatuur stonden 

in de wei van de familie Roovers en het 

kasteel leek in het weekend van 17 t/m 

19 juni bezet te zijn door diverse mede-

werkers van de gildefeesten. Ondanks 

de fikse regenbuien is de schade aan het 

terrein beperkt gebleven. De sporen van 

de diverse vrachtauto’s zijn vlak getrok-

ken en delen van de wei zijn opnieuw 

ingezaaid. Daarmee is de rust in en om 

het kasteel weer teruggekeerd.

Veel dank is verschuldigd aan de familie

 Van IJzendoorn, die de landerijen rond 

het kasteel pacht en die bereid was om 

op vrijdag 17 juni vijf schoolgilden en op 

zondag 19 juni 1500 gildebroeders en 

–zusters geheel kosteloos toe te laten 

op hun landerijen. Vanaf de Hoofdstraat 

leverde de massale opmars een fantas-

tisch kleurrijk schouwspel op voor het 

publiek en nadien kon men genieten van 

de wedstrijden in gildetrommen en ven-

delzwaaien. Helaas verstoorde een fikse 

bui de feestelijke gildedag waardoor veel 

bezoekers nat en koud voortijdig huis-

waarts keerden.

Tot slot is het Sint Dionysiusgilde dank 

verschuldigd aan de familie Deenen voor 

het gratis ter beschikking stellen van een 

gigantisch parkeerterrein. Het parkeer-

terrein lag er als een biljartlaken bij. Op 

zondag 19 juni stonden hier meer dan 

500 auto’s!

Zonder die fantastische medewerking van 

de grondeigenaren kan een gildefeest niet 

meer georganiseerd worden. Maar ook 

mede door de geweldige medewerking 

van heel veel vrijwilligers, sponsoren en 

andere betrokkenen kan het gilde terug- 

kijken op een geweldig geslaagd gilde-

feest. Helaas trokken de programma’s van  

Radio538 DJs on Tour en de artiesten 

Frans Duijts en René Schuurmans on-

voldoende bezoekers om de gildefees-

ten ook financieel met succes te kunnen 

afsluiten. Toch wil het Sint Dionysiusgilde 

de gildefeesten besluiten met: Heijen, 

bedankt voor uw gastvrijheid en meer 

dan fantastische inzet. Samen hebben we 

weer laten zien waar Heijen groot in is!!

Op zondag 4 september geven Die Original Maastaler het eerste concert na 

hun vakantie. Traditioneel is dit het Kermis Frühschoppen. Zoals u van ons ge-

wend bent heben wij weer met veel enthousiasme een aantal nieuwe num-

mers ingestudeerd. Dit alles staat te gebeuren in gemeenschapshuis “D’n Toomp”,  

Lijsterbesstraat 10 te Heijen. 

Aanvang 12.00 uur en de entree is gratis. Samen gaan we er dan enkele gezellige uur-

tjes van maken. Tevens verzoeken wij u de steunkaarten, indien u die eerder dit jaar 

gekocht heeft, mee te nemen daar er enkele leuke prijzen worden weggegeven. 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten in Gemeenschapshuis “D’n Toomp”, 

Lijsterbesstraat 10 te Heijen.

Dank aan alle grondeigenaren en vrijwilligers voor een geweldig gildefeest

Frühschoppenconcert 

Impressie kindergildedag met deelnemers van 
basisschool “De Heggerank” uit Heijen.
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Mededelingen
van het bestuur Hèjje Mojjer 

Dorpsfeest Heisa

Ondertussen is de Heisa al weer achter 

de rug en kunnen we terugkijken op 

weer een geslaagd dorpsfeest. Het feest 

is precies zo verlopen als bedoeld, een 

feest waar Heijen samenkomt, Heijen sa-

men is de Heisa. Het feest heeft al een 

plek in Heijen verworven: mensen zien 

er naar uit en vinden het leuk. Het wordt 

zelfs al eens vergeleken met de volks-

dansfeesten van vroeger. Dus hartelijke 

dank aan de projectgroep “Heisa” voor het 

organiseren van deze dag. Ook een dank 

aan alle vrijwilligers, verenigingen, deelne-

mers, sponsoren enz. die geholpen heb-

ben bij het verwezenlijken van het feest. 

Natuurlijk ook dank aan alle bezoekers 

die de dag bezocht hebben. We kijken al 

uit naar volgend jaar.

Projectgroepen

Vanuit het bestuur nog een bedankje aan 

alle andere projectgroepen. Hejs Nejs,   

iedere maand weer verrassend en actu-

eel en al meer dan een jaar in de bus.

Website, dagelijks informatief en actueel: 

een professionele site. Roc/Brem, con-

stant alert op bewegingen rond Heijen, 

met adequate reacties. Ommetje,   een 

aanwinst voor het dorp, met oog voor 

de directe natuur rond het dorp. Al-

lemaal bedankt! Wat nu is gerealiseerd is 

een goede uitwerking van het dorpsont-

wikkelingsplan.

A77

Naar aanleiding van de klacht bij Rijks-

waterstaat over het geluid en de vraag 

van het fietspad hebben wij het volgende 

antwoord ontvangen:

“Wij laten onderzoeken wat de oorzaak 

van de geluidsoverlast is en of deze ook te 

verhelpen is. Mogelijk zijn er onderdelen van 

de voeg overgangconstructie defect. Voorals-

nog is er geen fietspad gepland naast de 

brug in de A77.” 

Mooiste dorp van Limburg

Vorige maand is de verkiezing “mooiste 

dorp van Limburg” geweest bij L1.

Tot ons genoegen mogen we ons bij de 

4 mooiste dorpen tellen. Erica, Thea en 

de anderen, bedankt voor het enthou-

siast promoten van ons dorp!

Destion

Het bestuur heeft overleg gehad met 

Destion Gennep en zoals op de website 

van Destion te lezen is gaat het geplande 

Wozoco niet door op het terrein ach-

ter Bommel Bouwstoffen. Omdat de 

ontwikkeling van dit bestemmingsplan te 

lang ging duren, is door Destion besloten 

om uit te zien naar een andere locatie 

waar het bouwplan snel kan worden 

gerealiseerd. Deze is gevonden in het in-

middels goedgekeurde bestemmingsplan 

Afferdse Heide.

Collegebezoek aan Heijen

De gemeente komt naar ons toe, en wel 

op 20 september! Het college wil het 

contact met de bewoners van Heijen 

versterken en horen wat er leeft in het 

dorp en wat er mogelijk te verbeteren 

valt. Dit kan gaan over het groenonder-

houd, hondenpoep, overlast door te hard 

rijden of verkeerd parkeren, speeltuinen, 

of verkeerssituaties, maar ook over de 

Brem en ideeën over de kern van Heijen. 

Dinsdagavond 20 september is er voor 

alle inwoners de mogelijkheid om over al 

deze onderwerpen vragen te stellen, ge-

dachten te wisselen en suggesties te op-

peren. Meer informatie over dit bezoek 

ontvangt u nog.

Kruispunt Hoofdstraat/ 

de Groote Heeze

Dinsdag 5 juli heeft het dagelijks bestuur 

overleg gehad met de gemeente over 

de oversteekplaats van de Hoofdstraat 

naar de Groote Heeze. In dit overleg met 

Andy Knipping en wethouder Van den 

Bogaert zijn de zorgen van de Heijenaren 

met betrekking tot dit kruispunt voorge-

legd: de onduidelijkheid wat betreft voor-

rangssituaties, het fietsverkeer dat vanuit 

Gennep het autoverkeer tegemoet komt 

op de kruising, het in de gaten moeten 

houden van de vele verkeersbewegingen, 

de hoge snelheid waarmee vrachtverkeer 

de kruising neemt... Een grootschalige her-

inrichting in de vorm van een rotonde 

van de kruising zit er niet in, maar sugges-

ties en ideeën ter verbetering zijn op 20  

september zeer welkom.

Secretariaat Vereniging Hèjje Mojjer,  

Meidoornstraat 22, 6598 BB Heijen.

e-mail:  hejjemojjer@heijen.info
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Kindergildedag in Heijen

Van een aantal jeugdige deelnemers ontvingen wij onderstaande reacties. 

De eerste Kindergildedag.
Het was superleuk en spannend ook.
De optocht ging super goed.
De wedstrijden eigenlijk ook, maar we hebben niet gewonnen, we zijn wel tweede geworden.
Voor de prijzen was er een quiz.
Elke school kon iets winnen.

Groetjes Sanne, Janneke en Anouk.

Voordat de kindergildedag was hebben wij druk op school van alles gemaakt.
Toen het zo ver was gingen we naar het kasteel en in de optocht staan.
We liepen een rondje door Heijen waar veel mensen ons konden bewonderen.
Daarna mochten we eten en werden er wedstrijden gehouden.
Wij hadden goed geoefend voor de wedstrijden.
Daarna waren er nog leuke dingen te doen.
De uitreiking was een succes. Romy Kroon had de Quiz gewonnen.
En wij zijn die dag 2de geworden.
Het was super leuk dat wat wij meegemaakt hebben.

Groetjes Indy en Joëlle
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Deze uitspraak kwam diep uit 

het hart van Ellen en Friso 

Cornelissen van het Heijes 

Hepke. Sinds 2007 runt dit ac-

tieve echtpaar de cafetaria, die 

je met recht een middelpunt, of 

nog beter, een ontmoetingspunt 

van Heijen mag noemen.

We gaan hier    

nóóit meer weg!

En omdat het thema van deze editie van 

Hèjs Nèjs vakantie is en het terras van 

het Heijes Hepke een waar vakantiege-

voel bij je oproept, was dit de aanleiding 

eens nader kennis te gaan maken. Het 

was er zo goed toeven dat we als re-

dactie besloten hebben om onze eigen 

vakantie ook maar te laten beginnen op 

dit terras. Zie redactiefoto.

Kennismaking

Ellen (34), geboren en getogen in  

Afferden en Friso (36) uit Haps hebben 

elkaar in 1994 in discotheek Oelbroeck 

in St. Anthonis leren kennen. Ellen had 

haar oog al laten vallen op de knappe 

Friso. Ze heeft volgens Friso “hooguit 

tien minuten” voor zijn neus staan dan-

sen om zijn aandacht te krijgen. In haar 

beleving was het wel tweeëneenhalf uur. 

Maar goed, aan het einde van de avond 

hebben ze elkaars telefoonnummer op 

bierviltjes geschreven. Deze kostbare vilt-

jes liggen nog op zolder. Toen kon de ver-

kering beginnen. Ze zijn nu dus al 17 jaar 

samen, waarvan 10 jaar getrouwd. Friso 

heeft de opleiding tot banketbakker ge-

daan. Op zijn vierde verjaardag wist hij al 

dat hij dit beroep wilde kiezen. Een nare 

allergie voor meel en meelproducten 

gooide echter roet in het eten en Friso 

moest zijn werk na 8,5 jaar bij bakkerij 

d’n Bekker staken en het roer moest om. 

Dat was wel even slikken. 

Ellen had de Hotelschool gevolgd en het 

lag dus voor de hand dat ze in de horeca 

terecht zouden komen. Ze hebben eerst 

Cafetaria ’t Spoor en de Snackcorner op 

het Europaplein in Gennep gerund. Ze 

woonden in Bergen waar hun zoontjes 

Jesse (bijna 5) en Semme (bijna 4) zijn 

geboren.

Het Heijes Hepke.

In 2007 stopte Eric van Dijck met  

Miniresto De Schnitzel, zoals die toen 

heette, en zagen Ellen en Friso hun kans 

schoon. Hoewel het eigenlijk zeer onge-

legen kwam, want Ellen was net beval-

len van Semme, sprongen ze toch in het 

diepe. Het voordeel van de cafetaria in  

Heijen was dat er een woonhuis bij hoor-

de en ze dus niet meer op en neer van 

Bergen naar Gennep hoefden te pende-

len. Een hele tijdsbesparing en bovendien 

konden ze nu de zaak helemaal samen 

doen. Het was een hele spannende tijd, 

maar ze zijn nu heel blij dat ze de stap 

gewaagd hebben. Op onze vraag wie de 

BEDRIJFSINTERVIEW
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We gaan hier    

nóóit meer weg!

naam het Heijes Hepke verzonnen had 

vertelde Ellen dat dit een heldere inge-

ving was van haar vader. 

Het pand waarin de cafetaria gevestigd 

is, is al heel oud. Vroeger hadden de ou-

ders van Nol Coenders hier hun krui-

denierswinkel. Het pand is dan ook heel 

hard aan een facelift toe en de plannen 

hiervoor zijn al in een zeer vergevorderd 

stadium. Direct na de bouwvakvakantie 

zal de eerste fase van de verbouwing ter 

hand worden genomen. In plaats van het 

grote raam dat er nu zit aan de voorkant 

komen er drie kleinere ramen. Het pand 

krijgt een geheel nieuwe uitstraling. Ook 

het woonhuis zal worden opgeknapt. Er 

komen o.a. een nieuwe badkamer, kozij-

nen en een dakkapel. De hele verbou-

wing zal overigens wel ongeveer vijf jaar 

in beslag gaan nemen, maar dan zal het 

ook helemaal naar hun zin zijn.

Vrije tijd.

Als je een bedrijf “aan huis” hebt lopen 

werk en vrije tijd vaak ongemerkt in el-

kaar over. Maar ze hebben wel allebei 

een vrije avond. Friso gaat op woensdag-

avond altijd met een groep buurtgeno-

ten fanatiek badmintonnen. “ja, dat wordt 

wel eens een latertje” geeft hij toe, want 

na een dergelijke inspanning heb je na-

tuurlijk dorst. Verder werkt hij graag in de 

tuin. 

Ellen heeft haar vrije avond op donder-

dag, dan gaat ze naar haar moeder, wan-

delen, kletsen.

Werk.

Volgens hun zeggen “vervelen ze zich 

geen moment”. En dat kunnen we ons 

wel voorstellen. Ze stemmen alle werk-

zaamheden samen af. De ene dag moet 

de vloer worden geschrobd, de andere 

dag ben je bezig met de inkoop of de ad-

ministratie. Regelmatig moet het bakvet 

vervangen worden. Er moeten bestellin-

gen van de bedrijven worden voorbereid 

en klaargemaakt. Kortom er is al veel ge-

beurd voordat om half 12 de zaak open 

kan. Tussendoor verzorgen ze hun twee 

kinderen, de twee lieve poezen Kupke en 

Mieteke en de volière met kanaries. 

Hoewel ze alle werkzaamheden eerlijk 

verdelen inclusief het huishouden is Ellen 

“hoofd afdeling wassen en strijken”. Ze 

koken iedere dag een lekkere maaltijd, 

maar de zaterdag is “frietdag”. 

Ze hebben zes medewerkers in dienst, 

allemaal leuke meiden die geregeld inge-

zet worden op drukke momenten. 

Lees verder op pagina 13. 

BEDRIJFSINTERVIEW
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Ieder jaar organiseert Friso een perso-

neelsuitje en trekt dan veel bekijks met 

al dat vrouwelijk schoon. Friso: “Horeca 

is een levenswijze. Het is hard werken 

ja, maar dat geeft niet zolang je het met 

plezier doet. Het is fijn als je mensen een 

lach kunt geven. Vriendelijk zijn is het min-

ste dat je kunt doen. We bedenken altijd 

hoe we zelf behandeld willen worden en 

zo behandelen we ook onze klanten”. 

Een tegenvaller was wel de sluiting van de 

Hoofdstraat en vooral de vertraging die 

de werkzaamheden aan de Hoofdstraat 

opliepen door miscommunicatie en de 

slechte weersomstandigheden. Friso en 

Ellen praten er niet graag meer over: “dat 

kost alleen negatieve energie”. Veel liever 

praten ze vrolijk over het Heisafeest, waar 

Friso samen met Jan de Valk en nog een 

grote groep enthousiastelingen de orga-

nisatie van in handen heeft. Volgend jaar 

weer zo’n feest hebben ze ons beloofd.

Wat heeft het Heijes Hepke te 

bieden?

Nou, bijvoorbeeld De Hepkespan. Wat is 

dat nu weer? Dat blijkt een soort platte 

koekenpan te zijn van Ф 80 cm. Com-

pleet met (gas)onderstel is deze te huur 

voor feesten en partijen. Ellen en Friso 

installeren de pan op de gewenste lo-

catie en leveren alle verse ingrediënten 

erbij zoals dungesneden shoarmavlees 

of gyrosvlees. Roerbakgroenten en rijst, 

koude schotel en salades completeren 

het geheel. Zo kan iedereen naar eigen 

smaak een heerlijke maaltijd roerbakken. 

Voor de kinderen is er een schaal beslag 

zodat ze zelf pannenkoeken kunnen bak-

ken. Een aanrader voor een familie- of 

buurtfeestje. De Hepkespan is al diverse 

malen in Heijen gesignaleerd en steeds 

met groot succes. De ingrediënten wor-

den allemaal zo veel mogelijk bij Heijense 

ondernemingen gekocht.

Sinds januari kun je bij het Heijes Hepke 

ook Döner Kebab bestellen. En wie heeft 

nog nooit de Heijse Kipschotel gepro-

beerd! Stukjes gemarineerde kipfilet, lekker 

mals, met maïs, friet en salade. Smullen! De 

zelfgemaakte broodjes vinden gretig aftrek, 

voornamelijk bij de omliggende bedrijven. 

Ellen en Friso proberen dan ook van elk 

broodje een feestje te maken.

Boerenbruiloft.

Het echtpaar heeft het in Heijen enorm 

naar hun zin. Ze gaan volgens hun eigen 

zeggen “nooit meer weg”. Hun hele so-

ciale leven speelt zich hier af. Heijen heeft 

hen gelukkig gemaakt. In de cafetaria en 

op het terras is het ook altijd gezellig, de 

mensen die er komen kennen elkaar en 

begroeten elkaar. Er wordt gelachen en 

nieuwtjes uitgewisseld.  

Warme herinneringen heeft Ellen nog 

aan de Boerenbruiloft, eerder dit jaar, 

toen zij uitverkozen was tot de Boeren-

bruid. Ze heeft van elke minuut genoten. 

Friso heeft al drie keer meegedaan aan 

de Zittingsavonden. 

Kortom, aan de Hoofdstraat 36 woont 

een gelukkig paar, met stevige toekomst-

plannen en een heel warm hart voor 

Heijen. Wij, de Heijenaren, zitten letterlijk 

“gebakken” met zulke positievelingen. …..

Het Heijes Hepke is geopend van 11.30 

tot 23.00 uur, zondag vanaf 13.00 uur. 

Op maandag gesloten.

Kijk ook op www.heijeshepke.nl 
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Onze geslaagde dorpsgenoten

Martijn Custers
Yvonne Derksen
Guus Gubbels
Malou Lambregts
Jennes Rutten
Rianne Sanders
Fenna Versteegen
Karlijn Wientjens
Jeffrey Vinck
Rianne Derks
Lyanne Derksen
Sander Pas
Susan Deenen
Liza van Lent
Mark van der Burg
Thijs Driessen
Nico Voss
Ahmadshar Bashardost
Margriet Arts
Leonie Garttener
Remon Manders
Bryan van Zitteren
Marco Wessels
Paul Hendriks
Jermey Willems
Bram Hoenselaar
Bram Kusters
Bjarni Zeelen
Marly Verhoeven
Jesper Wijers
Robin Wijers
Britt Verhagen
Yasmein Linders
Eline Wientjens

U ziet het:  Het is een hele lijst.  Heijen is weer veel kennis rijker.  Hopelijk zijn we niemand vergeten.

Hoe dan ook: Proficiat voor alle geslaagden, een prettige vakantie en daarna veel succes met je
vervolgopleiding.
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TWEEDE EDITIE “HEISA” PRIMA VERLOPEN 

Iedereen was het er over eens dat het niet bij één editie van het dorpsfeest “Heisa” mocht blijven.
Welnu, op zondag 29 mei was het weer zover.  Met in de bagage de ervaringen van vorig jaar had de commissie 
alles uit de kast gehaald voor een geslaagde dag. Heijen ging deze zondag naar Amerika en dat hebben we ge-
merkt. Zomaar een greep: De revue-groep baseerde hun optredens op dit thema en grote auto’s stonden op de  
Hoofdstraat. Het publiek was benieuwd wat er allemaal stond te gebeuren en was in grote getale present. Vele 
sponsors en begunstigers deden een duit in het zakje en talloze vrijwilligers waren actief.  Nog meer dan vorig 
jaar was het braak liggende veld aan de Hoofdstraat de centrale plaats van Heisa. Dat zorgde voor een compacte 
en gezellige sfeer. We hebben hiermee laten zien dat dit terrein zeer geschikt is om als evenemententerrein in te 
richten. Misschien is het bij de volgende Heisa al zo ver.

Voor nu bedanken we iedereen die, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan het geslaagde 
verloop van de tweede “Heisa”. 

Lies Hendriks-Broenen werd op 18 juli 80 jaar.

Badminton 
Club

Voor op de woensdagavond 
(na de zomervakantie) zoe-
ken wij nog enkele enthou-
siaste Badmintonners! 

Heb je zin om vanaf half 9 
mee te doen, of wil je meer 
informatie, bel dan Patrick 
Deenen, telefoonnummer 
06 28116547

Medaille gevonden
 
Bij het tellen van de rode kruis collecte opbrengst vond ik een religieus 
medaille dat waarschijnlijk niet bedoeld was om af te geven. Heeft het 
voor u emotionele waarde neem dan even contact op met:
Jan Jans Beukenlaan 10 
telefoonnummer 516130

Rode Kruis collectant

Welkom in Heijen: Fay, dochter van Mark en Daniëlle Takken Nieuwwijkstraat 48
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De Bijbel roept ons op om respect, eer-

bied de hebben, om niet bevooroor-

deeld te zijn, om niet te roddelen en klet-

sen. Een afgunstige is van dit alles wel vér 

verwijderd. Het liefst zou hij zien dat zijn 

broeder en zuster ten onder gingen. Ieder 

teken van Gods goedheid bij anderen, is 

als een lanssteek die zijn hart doorboort 

en hem van binnen doet sterven.

Om elkaar gelukkig te maken, zullen wij 

ons verheugen in het geluk van onze me-

demensen en met hen meeleven, als het 

ongeluk hen getroffen heeft. Ver van deze 

gevoelens staat de afgunstige en jaloerse 

die niet ophoudt kwade vermoedens 

en lasterpraatjes over anderen rond te 

strooien. Hij schijnt op die manier verlich-

ting te zoeken voor zijn eigen chagrijn.

Ze lijden geen gebrek, maar de afgunst 

en jaloezie verslindt hen. Neem bijv. een 

winkelier: hij wil alle klanten hebben, ook 

die van zijn collega’s. Wanneer één van 

zijn klanten naar een ander gaat, zal hij 

zoveel mogelijk kwaadspreken, ófwel 

over de persoon van de andere winke-

lier ófwel over zijn artikelen. Hij zal alles 

doen wat hij kan om de concurrent van 

zijn goede naam te beroven, bijv. door te 

zeggen dat zijn artikelen niet zo goed zijn 

als die van hem. En dan moet u horen 

hoe sluw zo’n afgunstige te werk gaat: “Je 

moet het maar niet verder vertellen. Het 

zou me spijten als hij er op achteruit ging. 

Ik waarschuw je alleen dat je je niet door 

hem in de luren laat leggen.” Wat een 

huichelaar, hij meent er niets van!!

Neem een huisvader. Hij kan het niet 

verkroppen en hij ergert er zich over dat 

zijn buurman een duurdere auto heeft of 

een groter huis met meer luxe. Of neem 

een moeder. Zij wil over haar kinderen 

niet anders dan gunstig horen spreken. 

Als je in haar bijzijn andere kinderen 

prijst en die van haar niet, geeft ze je het 

volgende antwoord: “Ze zullen ook wel 

niet volmaakt zijn, neem dat maar van mij 

aan.” En zij trekt een minachtend gezicht. 

Wat laten mensen zich toch vlug van de 

wijs brengen. Het deert u toch niet, als 

het een ander goed gaat.

Of de jaloezie van een man ten opzichte 

van zijn vrouw of omgekeerd. Kijk eens 

hoe ze elkaar wantrouwen bij alles wat 

ze doen en zeggen. Hoe elk probeert 

te achterhalen met wie de ander praat, 

waar de ander naar toe gaat. Wanneer 

de één merkt dat de ander een paar 

HEISA

De

afgunst

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 ka-

belkrant en via www. heijen.info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info

We zijn allemaal mensen. Wij 

willen graag dat anderen ons 

op een menselijke manier 

behandelen. Zullen wij dan ook 

geen gevoel van menselijkheid 

voor elkaar hebben? Maar een 

afgunstige zou, als hij kon, alles 

willen vernietigen wat hij bij zijn 

naasten aan goeds ziet. 
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De

afgunst

Vieringen in de maand 
augustus 2011
Zaterdag 06 augustus 

geen dienst

Zondag 07 augustus 09.30 uur 

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur 

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 14 augustus 09.30 uur 

Eucharistieviering met het 

Gregoriaans koor Gennep-Zuid

Zaterdag 20 augustus 

geen dienst

Zondag 21 augustus 09.30 uur 

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 27 augustus 19.00 uur 

Gebedsdienst met volkszang 

Zondag 28 augustus 09.30 uur 

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Vieringen in de maand 
september 2011
Zaterdag 03 september 

geen dienst

Zondag 04 september 09.30 uur 

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 10 september 19.00 uur 

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 11 september 09.30 uur 

Eucharistieviering met volkszang, 

Zonnebloemziekendag 

Zaterdag 17 september 

geen dienst

Zondag 18 september 09.30 uur 

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 24 september 19.00 uur 

Gebedsdienst met het Gezinskoor; 

er is tevens kindernevendienst

Zondag 25 september 09.30 uur 

Eucharistieviering met volkszang

vriendelijke woorden gewisseld heeft 

met een derde, zijn geen verwijten te 

erg om elkaar te beschuldigen, ofschoon 

er vaak geen enkele reden voor is. En 

is het niet vaak de jaloezie, die tussen 

broers en zussen onenigheid brengt? 

Zulken houden hun vader en moeder 

voortdurend in de gaten om te vorko-

men dat de één misschien boven de an-

der wordt gesteld. En, o wee als het toch 

gebeurt, dan schrikken ze voor geen 

enkele vorm van kwaadsprekerij terug. 

De ander wordt direct het slachtoffer 

van een jaloerse haat, die jarenlang kan 

duren en soms het hele leven.

De Bijbel zegt: “Wat u niet wilt dat u ge-

schiedt, doe dat ook een ander niet.”

Hoe gaat u met anderen om???

Pastoor H. Reijnen

Doop

Op 27 augustus om 14.00 uur wordt 

Indy Lucassen, Esdoornstraat 14, ge-

doopt. Wij wensen Indy, haar ouders en 

haar verdere familieleden alle geluk toe.

In memoriam: 

Riek Willems-Fleuren

Riek stierf op 6 juni 2011 in Smakt. Zij 

was daar opgenomen om verder te 

herstellen van haar ziekte. Echter, het 

verblijf was van korte duur. Zij bereikte 

de hoge leeftijd van 88 jaar. Riek is de 

ellende van de IIe wereldoorlog niet 

bespaard gebleven. Ze leefde vele jaren 

met haar ouders en broers en zussen in 

ons dorp op de Brem. De genoemde 

oorlog veranderde haar bestaan gron-

dig. Die oorlog eiste een zware tol: zij 

verloor vier broers door oorlogshande-

lingen. Veiligheid en geborgenheid wa-

ren dus verdwenen. Om aan de vijand 

te ontkomen moest worden onderge-

doken in een kelder die bij hoge wa-

terstand volliep. Deze zeer ongezonde 

situatie speelde haar flink parten; een 

hevige longontsteking was het gevolg. 

In die tijd was dit een levensgevaarlijke 

ziekte; maar … zij kwam er doorheen. 

En toch was alle verdriet nog niet voor-

bij; zij verloor haar echtgenoot toen 

deze nog maar 68 jaar was. Zij moet een 

zeer sterke geest hebben gehad, want 

ondanks alle tegenspoed zat ze niet bij 

de pakken neer. Zij pakte het dagelijks 

leven weer op en genoot van allerlei 

reisjes, feestjes en dergelijke. Zij regelde 

tot op het laatst haar eigen zaken en zij 

was ook een regelmatige kerkbezoek-

ster. Bij zoveel gebeurtenissen in een 

mensenleven passen de woorden die 

pastoor in de preek uitsprak: “God heeft 

ons geen rustige en veilige overtocht 

naar zijn Rijk beloofd, maar wel een vei-

lige haven!” Moge zij nu zijn aangekomen 

in die haven van het eindeloos licht van 

haar Schepper.
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Voor het vakantienummer van Hèjs Nèjs gingen we op bezoek 

bij Loes en Harry Winkelmolen aan de Brem in Heijen. Want als 

het om vakantie en recreatie gaat dan kun je gerust stellen dat 

Harry en Loes de ware experts zijn op dit gebied. Begonnen als 

campinghouders van Camping De Schaaf, bij het ouderlijk huis van 

Harry, telt het bedrijf onder de naam Eldorado Parken inmiddels 

vijf vakantieoorden, en niet de minste, in de regio.

Stilte 

kun je verkopen…

Het begin

Harry vertelt: “we hadden thuis een 

boerderij en ik hielp natuurlijk altijd mee. 

Maar ik heb ook een loodgieteropleiding 

gedaan en gedurende een paar jaar heb ik 

ook daadwerkelijk als loodgieter gewerkt. 

Mijn vader had toen al een minicamping 

bij de boerderij. In 1975 ben ik getrouwd 

met Loes uit Lent, die ik via familie had 

leren kennen en in 1978 hebben Loes en 

ik de boerderij annex minicamping van 

mijn vader overgenomen. We hebben 

gekozen om met de boerderij te stop-

pen en door te gaan met de camping. 

De boerderij had 10 hectare grond en dit 

terrein staat nu vol met 400 stacaravans  

en recreatiewoningen; er is een gezellige 

kantine, een goed voorziene winkel, een 

verwarmd zwembad, disco, evenemen-

tenzaal, een tennisbaan en een sportveld 

en niet te vergeten de prachtige bossen 

eromheen. Driekwart van de huisjes is in 

het bezit van Duitsers. Verder is er nog 

een aantal vrije campingplaatsen. Het 

heeft jaren geduurd, lange werkdagen 

en kopzorgen gekost voordat we alles 

hadden zoals het nu is. Vooral de sfeer, de 

continuïteit van de horeca en de voor-

zieningen op een camping zijn heel 

belangrijk en ik denk dat we er geluk-

kig in geslaagd zijn om dit optimaal te 

realiseren”.

Het vervolg

Toen Camping de Schaaf goed en wel 

op de kaart stond gingen Harry en Loes 

om zich heen kijken of ze nog meer cam-

pings en vakantieparken zouden kunnen 

overnemen en zo kon het gebeuren dat 

Camping De Maasterp in Ohé en Laak, 

waar ook een jachthaven en dagstrand 

bij horen, in hun handen kwam. Harry en 

Loes zijn lovend over de prachtige ligging 

van dit park en de schitterende omgeving. 

Langzamerhand breidde het concern zich 

uit. En inmiddels zijn zij ook de trotse eige-

naren van Eldorado Plasmolen, de Bergen 

in Wanroy en de Spaanderhorst in Esbeek  

(bij Hilvarenbeek). 

Alle parken hebben hun eigen karakter. 

Bij het ene park ligt het accent meer op 

de waterrecreatie, bij een ander meer op 

dagrecreatie, maar in elk park zijn in ieder 

geval de horeca en de basisvoorzienin-

gen tip top in orde.

Het bouwen van chalets, de aanleg van 

de voorzieningen, technische installa-

ties, dat alles doen ze in eigen beheer. 

In de horecagelegenheden zit meestal 

een uitbater die ze zelf met heel veel 

zorg uitzoeken. Werkzaamheden als 

BEDRIJFSINTERVIEW
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schoonhouden etc. worden verricht in 

samenwerking met uitzendbureaus en 

gespecialiseerde bedrijven.

Dit alles maakt dat er slechts 32 per-

soneelsleden in vaste dienst zijn bij  

Eldorado Parken, hoewel een veelvoud 

hiervan toch op een of andere manier 

betrokken is bij het bedrijf.

Veel werk hebben ze ook met de “pa-

pierwinkel”. Harry: “kwaliteitsnormen zijn 

verhoogd, zwemwater wordt getest, het 

aantal voorwaarden voor de veiligheid 

van de gasten is gigantisch toegenomen, 

hygiënevoorschriften moeten in acht 

worden genomen en we worden regel-

matig door externe instanties op al deze 

punten gecontroleerd. Kortom, alleen 

daaraan hebben wij al een dagtaak.”

Loes en Harry zijn ook bijzonder trots 

op hun kinderen Sjors en Eva, die beiden 

ook werkzaam zijn in het bedrijf. Je kunt 

hier dus van een waar familiebedrijf spre-

ken. Op maandag wordt er in het huis 

aan de Brem vergaderd en worden de 

lopende zaken besproken. De opvolging 

is dus geen probleem meer! Voor Harry 

en Loes staat het gezin op nummer één 

en het bedrijf pas op nummer twee. En 

zo kunnen ze het samen al heel lang vol-

houden.

Toekomst

Een bedrijf als Eldorado Parken is natuurlijk 

nooit af en Loes en Harry willen ook abso-

luut de groei erin houden. Ze maken zich 

sterk voor de recreatie, zeker in Heijen en 

zouden graag een mooiere oplossing voor 

hun omgeving zien dan een industrieterrein. 

De uitbreiding van het industrieterrein is 

natuurlijk geen goede toevoeging voor een 

bedrijf als het hunne. In hun gedachten zijn 

ze al bezig een mooie recreatieplas aan te 

leggen op de grond waar nu de uitbreiding 

van het bedrijventerrein De Brem gepland 

staat. Dan wordt Heijen nog veel mojjer! 

Aan plannen en dromen heeft dit onder-

nemende echtpaar geen gebrek. Hun mot-

to is “Stilte kun je verkopen, drukte kun je 

opzoeken” Kom daar maar eens op…

Vrije tijd

Als je zo naar hen luistert en hoort wat 

er allemaal bij komt kijken om alle vrije-

tijdsbedrijven draaiende te houden zou 

je verwachten dat ze zelf heel weinig vrije 

tijd hebben.

Dat is ook wel zo, maar de vrije tijd die ze 

hebben wordt optimaal benut. Ze gaan 

graag naar Turkije waar ze op een motor 

(zonder helm op!) de bergen intrekken. 

En ze zitten op bridgeles. Ze zijn dol op 

poes Zadora, een blauwe Russin, die ons 

gesprek zittend op tafel aandachtig be-

luistert. Harry is bij de Kiwani’s, een groep 

ondernemende mensen die door activi-

teiten te organiseren geld bij elkaar sprok-

kelt voor goede doelen. Zo hebben de  

Kiwani’s onder andere het speeltuintje in 

Heijen weten te realiseren.

Pratende met hen krijg je gewoon zin in 

de vakantie. Harry en Loes willen niets 

liever dan de mensen een ontspannen 

tijd bieden in een gemoedelijke sfeer en 

met aandacht voor de details die een va-

kantie zo heerlijk maken.

En daar hoort ook een gezellig klets-

praatje bij, gratis.

Alle gegevens over alle recreatieparken 

van Harry en Loes Winkelmolen vind je 

op de website www.eldoradoparken.nl

BEDRIJFSINTERVIEW
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De sperwer

vliegensvlugge jager
De sperwer (Accipiter nisus) is 

een kleine, snelle roofvogel.

Tijdens een van de zomer-

avonden in juni zagen we in de 

achtertuin van onze buren een 

merel, alarmerend roepend, in 

snelle vaart naar de conifeer 

vliegen waar moedermerel op 

het nest zat. Met zijn alarm-

roep waarschuwde hij onder-

tussen de andere vogels dat er 

gevaar dreigde. Hij werd ach-

tervolgd door een sperwer die 

in hem een lekker hapje zag 

voor de jongen. De beschut-

ting van de conifeer mocht niet 

baten. De sperwer vloog even 

later weg met zijn prooi.

Zielig zullen velen van jullie denken, maar 

het is natuurlijk ook de natuur. Een sper-

werpaartje heeft ook voedsel nodig voor 

zichzelf en de jongen en zijn lievelingseten 

zijn nu eenmaal  zangvogels zoals huismus, 

vink, merel, spreeuw en mees.

Kenmerken

Zoals bij alle roofvogels is het mannetje 

kleiner dan het vrouwtje, maar bij de 

sperwer is dit verschil zeer uitgesproken: 

het vrouwtje is tweemaal zo zwaar als 

het mannetje en ook een stuk groter. De 

lengte van kop tot staart varieert van 28 

tot 38 centimeter. De sperwer bouwt ie-

der jaar hoog in de bomen een nieuw 

nest, waarin één tot zes, maar meestal 

vier of vijf eieren worden gelegd.

Verspreiding

De sperwer is in Nederland geen zeldza-

me vogel meer. Tussen 1965-1970 was het 

nog een uiterst schaarse broedvogel van 

bosgebieden op de zandgronden. Daarna 

volgde een geleidelijk herstel. Het aantal 

broedparen rond 2000 in Nederland 

wordt geschat op 4000 tot 5000 paar. 

De sperwers die in Nederland broeden 

trekken in de winter zelden weg.

Steeds vaker zie je deze vogel in de tuinen 

in dorpen en steden. Het is voor hun een 

ideaal jachtterrein waar ze met beduidend 

minder moeite aan hun prooi kunnen ko-

men dan in de bossen. In de winter heb je 

de meeste kans om deze mooie vogel in 

de tuin te kunnen waarnemen.

Rectificatie:

In het juninummer van Hèjs Nèjs is een 

foutje geslopen: Het weekend dat je tuin-

vlinders kunt tellen is 6 en 7 augustus.

Hier nogmaals de site waar je alles hier-

over kunt lezen en het formulier kunt 

downloaden http://www.vlindermee.nl/

Martha en Paul

HEJJE - NATUURLIJK - MOJJER
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Op het strand

is iedereen

directeur!

Vakantiegevoel: 

ik loop al met de 

toiletrol over de gang 

van mijn werk

De blauwe lucht lijkt 

verdacht veel op mijn 

bureaubladachtergrond 

(vader van Loesje)

Vakantie:

Vergeet niet je laptop 

onderweg aan een boom 

te binden

Als ik even niets doe, 

hou me dan vooral 

niet tegen

De brem is oons élendsbluumke,

dor lacht en dor schrawt wat ien.

Ze stet oons op ieder teumpke

te weenke ien de wiend 

Onze élendsbloem mit ör klökskes

van zuuver gôld d ‘r ien:

van oons allemol is ze en stukske,

en stukske van ow en van mien.

Lot et êns ok op mien graf staon

as mien lèves zuuverste stem.

Wa ‘k èges dan nie mer kan zegge,

zet dan da struukske brem

De Brem

Enkele vakantie-Loesjes Van pater en dichter Theo Terpstra 

3 coupletten van zijn gedicht De 

Brem (toen hij het schreef kon hij niet 

bevroeden, dat De Brem in 2011 weer 

extra in de belangstelling zou staan):

Rik weet niets. 

Ik eet iets.

Hans herkende machteloos afluisterende Edammers. 

Ans erkende achteloos fluisterende dammers. 

Janneke weet zonder werkende meters niets meetbaars, nop! 

Anneke eet onder erkende eters iets eetbaars op. 

(Jeffrey Meijer) 

Heerlijk, thans heet Marie Mop! 

Eerlijk, Hans eet Arie op! 

(Adrie Damstra-Kelfkens) 

Piet sloopt muren, Jans steelt speren; Barend chanteert regels, 

Selma slaat dolle beren! 

Iet loopt uren, Ans teelt peren; Arend hanteert egels, 

Elma laat Olle eren! 

(Adrie Damstra-Kelfkens) 

Hans spreekt geen buur meer. 

Ans preekt een uur eer. (eer = ‘eerder’) 

(Kees van Limpt) 

En er zijn zelfs ‘meerlagige’ kaasschaafzinnen bedacht: 

Maria zweert: geen spint! 

Aria weert een pint! 

Ria eert en int! 

(Adrie Damstra-Kelfkens) 

Kaasschaafzinnen

Dit zijn zinnen waarin je bij elk woord de beginletter kunt weglaten (‘wegschaven’) en dan nog steeds een goede zin overhoudt  

(door Rutger Kiezebrink): 
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We praten met Roland van Bree (42) en Eelco Basten (38) over hun belevenissen tijdens de tour-

tocht de Alpe d’Huzes, zes jaar geleden gestart met 66 deelnemers op initiatief van Koen van  

Veenendaal. Dit jaar groeide het uit tot een spektakel waar 4400 mensen aan deelnamen. Het  

leverde het onwaarschijnlijke bedrag van ruim 20 miljoen euro op voor onderzoek naar kanker, dat 

is ruim 4500 euro per deelnemer! 

Opgeven 
is geen optie… 

Het idee is dat een team, dat maximaal 

uit 8 deelnemers bestaat, zo vaak als 

het op één dag kan de 13 kilometer 

lange weg van de voet van de berg 

naar het dorp Alpe d’Huez beklimt en 

afdaalt. Iedereen zorgt voor zoveel mo-

gelijk sponsoren die geld doneren voor 

elke klim. Het streven is om 6 keer op 

en neer te fietsen of 3 keer te rennen. 

Wat is het doel van 

de Alpe d’Huzes?

Iedereen kent de enige Nederland-

se berg buiten Nederland, de Alpe 

d’Huez waar menig Nederlandse Tour 

de Francerenner een zege behaalde. 

Als de Tour Alpe d’Huez aandoet, een 

dorp dat op 1800 meter hoog in de 

Franse Alpen ligt, ziet de berg oranje 

van de Nederlandse fans. Dit bracht 

de genoemde Koen van Veenendaal 

op het idee er iets meer mee te gaan 

doen. Iedereen kent in zijn of haar 

omgeving wel iemand die aan kanker 

lijdt of eraan gestorven is. Als je 40 jaar 

geleden aan de artsen vroeg hoe lang 

het nog zou duren voordat de ziekte 

kanker te genezen is zei men “40 jaar” 

en die termijn veranderde nooit. Het 

bleef maar 40 jaar. In samenspraak 

met het KWF is nu bedacht dat het 

geen 40 jaar meer mocht duren, maar 

hooguit 10 jaar. De ziekte moet dan 

te genezen zijn of hooguit chronisch 

worden. Dit besluit is vorig jaar geno-

men en we tellen af. Het doel moet nu 

dus over 9 jaar bereikt zijn en daar is 

heel veel geld mee gemoeid. Behalve 

geld is er ook intense samenwerking 

nodig met artsen en wetenschappers 

over de hele wereld. Die moeten bij 

elkaar gebracht worden. Er is nog heel 

veel winst te behalen bijvoorbeeld in 

preventie en in de start van de behan-

deling. Op dit moment is het zo dat 

patiënten na de diagnose kanker soms 

nog maanden moeten wachten voor 

de behandeling daadwerkelijk begint. 

Dit moet voor 90% van de gevallen 

maximaal 48 uur worden en voor de 

overige 10% maximaal een week. Ook 

de nazorg voor kankerpatiënten kan 

een stuk beter.  Voor wat betreft het 

snelle starten van de behandeling heb-

ben het Radboud Ziekenhuis en het 

UMC in Utrecht hierin het initiatief 

genomen en schoorvoetend volgen 

nu ook de andere ziekenhuizen. Het 

evenement wordt volledig georgani-

seerd door vrijwilligers en sponsoren 

en groeit tot nu toe ieder jaar. Gedu-

rende het hele jaar en in die specifieke 

week zijn honderden vrijwilligers be-

zig om het evenement te organiseren. 

De donaties gaan dan ook voor 100% 

rechtstreeks naar de diverse onder-

zoeken. Het KWF bepaalt samen met 

een comité van hoogleraren waar het 

geld naar toe gaat. 

Emotioneel

Het team waarin Roland van Bree 

fietste was goed bevriend met Peter 

Cöp uit Ottersum, die op jonge leef-

tijd geconfronteerd werd met kanker. 

Dit bracht Roland en zijn vrienden vo-

rig jaar op het idee mee te doen aan 

de Alpe d’Huzes. Peter leefde op het 
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Opgeven 
is geen optie… 

moment van de aanmelding nog. He-

laas heeft hij niet meer mee gekund 

naar Frankrijk. Peter’s vrouw Mayke, 

leerkracht bij de Heggerank, ging wel 

mee en moedigde het team aan. Een 

emotionele gebeurtenis voor het hele 

team. Roland besloot meteen dat hij 

ook dit jaar weer mee zou doen. Peter 

is in januari 2010 overleden.

Op donderdag 9 juni was het zover. 

Roland: “het is roerend om te zien 

wat er allemaal gebeurt. Langs de kant 

branden mensen kaarsjes voor hun 

dierbaren, bij elke bocht (22 in totaal) 

staan “monumentjes”. 

Het zijn vooral veel familieleden, vrien-

den e.d. van de deelnemers die langs de 

kant staan en de deelnemers aanmoedi-

gen. De fiets is voorzien van een naam-

bordje en chip om de (tussen)tijden te 

meten.  Mensen kunnen zo de deelne-

mers ook bij naam aanmoedigen. Langs 

de kant  is een feestelijke stemming met 

veel muziek, eet- en drinkgelegenheden 

en vooral veel publiek”. 

Ook het motto “Opgeven is geen 

optie” spreekt aan. Ga maar na, de  

patiënten willen en mogen niet opgeven, 

de doktoren en wetenschappers mo-

gen het niet opgeven en ook de Alpe 

d’Huzes deelnemers willen niet opge-

ven!” Eelco, die voor het eerst deelnam: 

“wat mij het meest opgevallen is dat er 

een soort collectief gevoel ontstaat. We 

gaan ervoor! De TV was erbij en Frits 

Barend hield live interviews met pa- 

tiënten en nabestaanden. Je had echt 

het gevoel: hier doen we het voor”. 

Eén “monumentje” is vooral Roland 

zeer bijgebleven: in een boom hing 

een kinderrugzakje met daarop een 

foto van een klein jongetje. Eronder 

de tekst: papa, ik geef het niet op, jij 

toch ook niet!

Zowel Roland als Eelco heeft de tocht 

6 keer naar boven en naar beneden 

gemaakt. 

Hoe bereid je je voor?

Nou, veel trainen is wel handig voor 

je aan zo iets begint. Beide mannen 

hebben een racefiets en er zijn heel 

wat kilometers op de heuvels rond  

Groesbeek en Zuid-Limburg in de 

pedalen gaan zitten. Waar je je niet 

zo goed op voor kunt bereiden is op 

de lange tocht naar beneden van het 

dorp Alpe d’Huez naar de voet van 

de berg. Je moet strikt rechts blijven 

rijden en de snelheid mag niet harder 

dan 45 km zijn. Als je de remmen los 

laat wordt dat al snel 60 km, levens-

gevaarlijk. Er zijn echter geen grote 

ongelukken gebeurd. Honderden vrij-

willigers zorgen voor de veiligheid en 

diverse voorzieningen op de berg.

En na afloop?

Roland en Eelco vertellen: we kregen 

direct na afloop van de tour een sms’je 

van een vriend die ons vroeg zaterdag 

om 19.00 uur terug te zijn en ons te 

melden bij een bepaald truckerscafé 

in Malden.  

Lees verder op pagina 27 

Roland (links) en Eelco
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Waarom werd er niet bij verteld. We heb-

ben ons nog moeten haasten er op tijd te 

zijn, want we zaten net lekker op de after 

party. Toch maar vertrokken en bij het af-

gesproken punt werden we afgehaald en 

naar Zaal Pubben in Ottersum gebracht. 

Daar zaten alle vrienden en familieleden 

van ons team en van Peter. 

Een enorme verrassing, en ook dat was 

heel emotioneel.

Volgend jaar weer?

Roland gaat zeker volgend jaar weer 

naar Frankrijk, maar dan als vrijwil-

liger. Het wordt steeds moeilijker om 

als team weer een nieuwe geldbron 

aan te boren. Dit jaar is het verkrijgen 

van sponsorgeld goed gelukt, maar of  

de kansen volgend jaar weer hetzelfde 

zijn betwijfelt hij een beetje. Wel mooi 

om nog te vermelden is dat ook de kin-

deren van Roland en Eelco hun spon-

sorbijdrage hebben geleverd door speel-

goed te verkopen op de vrijmarkt tijdens 

Koninginnedag. De opbrengst ging met 

de papa’s mee.

Eelco denkt dat hij volgend jaar wel weer 

mee zal doen.

Kortom,

Deze twee stoere Heijenaren verdie-

nen een dikke pluim. Want denk niet 

dat het gemakkelijk is deze berg met 

zijn 22 bochten 6 keer te bedwingen 

en dat onder zulke emotionele om-

standigheden. 

Alpe D’Huzes is een evenement dat 

in een paar jaar tijd enorm gegroeid is. 

Veel mensen hebben met de ziekte te 

maken en zien in het evenement een 

kans om iets tegen de ziekte te kun-

nen doen. Mocht je je aangesproken 

voelen door dit verhaal en volgend 

jaar een bijdrage willen leveren neem 

dan gerust contact op met een van 

beide heren. 

Elk initiatief is welkom….

Tim en Jasper zijn trots op hun sportieve vader Ronald.

Een zomerse puzzel

auto  
badhanddoek 
badpak 
barbecue
blij  
boottocht
camper 
caravan 
emmertje
fiets 
flippers 
gezin 
hoedje 
ijsjes  
insmeren 
kamperen
kwallen  
meloen 
online  
parasol 

plezier 
schelpen 
schepje  
snorkel  
strand  
tent  
terrasje 
vakantie  
vliegtuig  
vrij 
waterschoenen
zandkasteel 
zee 
zeeëgel 
zeepaardje
zonnebrand
zonnebril
zonnestralen
zwembad
zwembroek

w a t e r s c h o e n e n z t b w z 

b w i z d n a r b e n n o z a n a j 

o n w w e b z n e v i n j d e n e z 

o e n . l e a w l j n t h i d s o t 

t p j i g v p i e e t a n k r n e l 

t l j p a e e a s m n r a a n v e n 

o e j r e g z t a d b s e e k k u t 

c h a i t h r i d r t r b m r a e f 

h c l u j a c o n e d r o o m r v l 

t s i l l s e s e o i j n e r e d i 

i g z e e k j l e l n s e a k s a p 

e e n k a m p e r e n l s n z t b p 

b a r b e c u e s s u j i p e e m e 

i n s m e r e n e r e v a n e i e r 

r e i z e l p a r a s o l a e f w s 

n e l l a w k s t r a n d u g a z k 

c a m p e r k a p d a b a t e n n t 

m e l o e n e j d e o h i o l e ! l 
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Oproep aan 15 tot 21-jarigen

Uit de ingezonden enquêtes over Hèjs Nèjs is onder meer naar voren gekomen, dat de Heijenaren van 
ongeveer 15 tot 21 jaar nog onvoldoende aan het woord komen. 

Wij willen graag een blad zijn voor heel Heijen, daarom lijkt het ons een goed idee om een soort jeugd-
redactie in het leven te roepen.

Wij denken aan drie personen, die elke maand minimaal één pagina in Hèjs Nèjs mogen vullen met onder-
werpen voor de doelgroep 15 tot 21-jarigen. 
Het kan hierbij over allerhande onderwerpen gaan, zoals wat is er goed, wat kan er beter in Heijen, maar ook 
over interesses, hobby’s etc.  Kortom: wat houdt jullie bezig en wat vinden jullie belangrijk?

Daarom: meld je aan voor deze uitdagende klus. Het is dé kans om je stem te laten horen!
Reacties kunnen naar : dorpsblad@heijen.info . Telefonisch aanmelden kan ook: 0485-513506

PRIKBORD

VAKANTIESTRESS

Stress, stress en nog eens stress. Op vakantie gaan is alles behalve genieten. In huize Onrust dan. Want wanneer de bestem-

ming nog niet is bereikt, staat alles op zijn kop. Stresskippen noem ik ze, de volwassenen die chagrijnig, kriebelig, zenuwachtig 

en al van te voren geprikkeld naar hun vakantieadresje gaan. Herkenbaar? Bij ons thuis begint het al lang van te voren bij 

het uitzoeken van een bestemming. Iedereen wil ergens anders naar toe. Mijn broertje heeft om de een of andere on-

verklaarbare reden altijd een Donald Duck-achtig land in zijn hoofd (lees: Oezbekistan, Timboektoe). Mijn vader wil perse 

ergens naar toe waar volop cultuur en godsdienst zijn te bewonderen (dan vallen al mijn landen dus al af), en mijn moeder 

wil vooral uitrusten en verwend worden, terwijl ze zich in een bad van luxe dompelt.

Mijn moeder marcheert door het huis als een wandelend Te-Doen-lijstje, mijn vader kan nog net een vallende koffer 

ontwijken die hij van de trap probeerde te tillen, en mijn broertje komt verbijsterd tot de conclusie dat hij maar één doos 

speelgoed mag meenemen in plaats van 9, wat dan weer zorgt voor een hevige razernij...

‘Ik wil mijn LEGO ook meenemen! HET MOET! IK WIL, IK WIL!’ galmt het dan door het huis, ik loop naar mijn broertje toe 

en zeg: ‘Ik neem je Lego wel voor je mee, oké?’, waarna ik een blokje Lego uit de doos pak en hem lachend in mijn koffer 

gooi. Gniffelend kijk ik hem even in stilte aan. Helaas hebben we een totaal verschillend gevoel voor humor...

Ook Schiphol is een ramp. Het is de ultieme plek voor Stresskippen om nog eens echt goed over hun toeren te raken. 

Door de douane gaan is namelijk een vreselijk moment: ‘zou het alarm afgaan?’ Vooral als je zoontje een paperclip in zijn 

schoen heeft verstopt om erachter te komen of het alarm dan afgaat (mijn broertje uiteraard). En ik kan je verzekeren:het 

alarm gaat dan af, met als gevolg grote irritaties bij de fouillerende douaniers.

Eenmaal aangekomen in Italië verwacht ik dat de Stresskippen veranderen in Relax-kippen, maar dat is iets te vroeg ge-

juicht. Een knappe Italiaanse man komt op ons afgelopen en zegt: “Porterò il vostro bagaglio già?” (= zal ik jullie koffers alvast 

meenemen?) mijn moeder kijkt hem nerveus aan, haar ooglid trilt (zenuwtrekje) dan antwoordt ze met een vragende 

toon: “No hablo Espanol si?”. Ik kan wel door de grond zakken en nu is het míjn beurt om zenuwachtig te worden. Verlegen 

kijk ik hem aan en mompel: “Oui oui..eh si si, uh danke schön!”... 

De jongen kijkt me aan alsof er net een Aliën tegen hem sprak. Blijkbaar heeft iedere leeftijdscategorie haar momentjes 

van stress en zenuwen.
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Agenda 2011

Zaterdag 27 augustus
L.T.C. de Heikamp: Voordeurdelerstoernooi
Sportpark “de Heikamp”

Maandag 29 augustus t/m zaterdag 3 september
(week 35)
Sint Dionysiusgilde: Donateursactie
Huis-aan-huis in Heijen

Zondag 4 september
Die Original Maastaler : Kermis Frühshoppen
12.00 uur D’n Toomp

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

Dinsdag 20 september
Bezoek College van burgemeester en wethouders
aan Heijen

Zondag 16 oktober
Zonnebloem afd. Heijen: Hobbybeurs
D’n Toomp

Zondag 23 oktober
Die Original Maastaler en De Maasklanken   
Concert:  “Stunden, die mann nie vergisst”
14.00 uur  D’n Toomp

Zaterdag 12 tot en met zondag 20 november
L.T.C. “de Heikamp” Open Heikamp Tournooi
Sportpark “de Heikamp”

Hejs Nejs gaat nu ook even met vakantie. In augustus komt 
er geen uitgave. De volgende Hejs Nejs verschijnt eind 
september 2011.

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:  (ambulance, brandweer, politie)   112

Politie: Europaplein 5, 6591 AV Gennep   0900 - 8844

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Gennep
 Europaplein 3, 6591 AV Gennep   0485 - 512317
 Spoed:    0485 - 518822  
 Huisartsenpraktijk Ottersum
 Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum   0485 - 512717
 Spoed:   0485 - 512490
 
 Buiten kantooruren:
 Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo   0900 - 8880

Apotheek: Medsen 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   0800 - 9009
 Water (WML)   0800 - 0233040

Milieuklachten: Milieuklachtentelefoon   043   - 3617070

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

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

Thuiszorg: Thuiszorg Pantein   0900 - 8803
 Proteion Thuiszorg   088 - 850 00 00
 Proteion Schoon   088 - 850 00 00  
  

OPROEP AAN VERENIGINGEN: ZET JE AGENDA OP WWW.HEIJEN.INFO!




