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INTRODUCTIE

In dit lentenummer interviews met in twee gevallen personen die buiten de grenzen van Heijen actief zijn: Frans en Heidi Elemans in Gennep en Theo en Lot
Pouwels helemaal in Portugal. Het idee om oud-inwoners ‘in den vreemde’ te
interviewen begint al gestalte te krijgen.
Wist u dat Hèjs Nèjs ook in de Stadsbibliotheek van Maastricht ligt en zo voor een
groot publiek beschikbaar is? In dit nummer op foto het bewijs daarvan.
Wellicht overbodig om te vermelden, maar het doel van Hèjs Nèjs is de burgers
van Heijen wat dichter bij elkaar te brengen, trotser op al het moois in het dorp te
maken en een bron van informatie te zijn over Heijen in al zijn facetten.
Wij hopen dat dit een beetje lukt en wensen u weer 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.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Wortels

Kapellencarrousel
Die Original Maastaler
Zaterdagavond 14 april aanstaande organiseren Die

Tja, de boom in de voortuin was al een keer gekortwiekt. Maar zijn groeikracht was sterker dan de
snoeischaar en voordat je het wist waren er weer

Original Maastaler het 22e kapellencarrousel in gemeenschapshuis D’n Toomp.

scheuten, die een weg naar hogere regionen zochten.
Hij eiste veel voedingsstoffen en won het van de an-

Op het programma staan Die Fürstenwälder Musi-

dere planten rondom de boom in de relatief kleine

kanten uit Best en blaaskapel Muzicanka uit Baarlo.

tuin. Uiteindelijk werd hij toch weer te groot en bo-

Die Fürstenwälder Musikanten bestaan sinds 1978,

vendien buitenmodel, niet veel fraais meer van welke kant je hem ook bekeek. Op een goed moment
viel de beslissing: hij moest maar vervangen worden door een ander exemplaar, dat beter bij de tuin

staan onder leiding van Wil van der Steen. Op hun
repertoire staat de Böhmische-, Egerländer- en Tsjechische muziek.

past en dat bovendien geen last had van de wisseling van de seizoenen en dus het hele jaar voor een

Blaaskapel Muzicanka is pas in 2011 opgericht. Het

groen uitzicht vanuit de woonkamer kon zorgen.

gezelschap bestaat uit 12 muzikanten, staat onder lei-

Enkele takken eraf zagen viel nog mee, maar dan het
wortelstelsel. Direct onder de oppervlakte zat een
stomp van een kleine meter doorsnee en daaraan

ding van Bas van Gestel en heeft vooral de Moravische
muziekstijl hoog in het vaandel staan. Het kapellencar-

een oneindig aantal in dikte variërende wortels. Stug

rousel zou niet compleet zijn zonder een optreden

doorgaan met laag voor laag de wortels doorzagen

van Die Original Maastaler. Zij zullen deze avond dan

leidde er uiteindelijk toe, dat de stomp los kwam van

ook met hun optreden afsluiten. Aanvang van dit mu-

de wortels die alle hoeken van de tuin opzochten. Nu

ziekspektakel is 20.00 uur en de entree is gratis.

de vraag naar voedingstoffen en vocht er niet meer is,
zal de concurrentie voor de andere planten verdwenen zijn en kunnen die weer naar hartenlust gedijen.
De kracht van het ondergrondse wortelpakket en de
verspreiding ervan deed me denken aan de Heijense
gemeenschap: de stomp is het bestuur van Hèjje Mojjer, de hoofdwortels zijn de werkgroepen binnen deze
vereniging en de Heijense bevolking zorgt voor de
voeding. Uiteindelijk leidt dat tot een levenskrachtige
boom. Dat deze boom in dit geval moest wijken is een
ander verhaal en natuurlijk geen voorbode voor Hèjje
Mojjer. Die vereniging is daarvoor te belangrijk voor ons
dorp en met haar grote aantal leden een sterke vereniging. En dat moet zo blijven, tot meer eer en glorie voor
ons dorp. De boom is dood, lang leve de nieuwe boom!

Wij hopen vele Heijenaren op 14 april te begroeten.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS
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Sint Dionysiusgilde verschuift eenmalig haar rommelmarkt.
Vanwege het tekort aan vrijwilligers

markt te verplaatsen naar 2e Pink-

activiteiten om bij het vaststellen

in het paasweekeinde heeft het Sint

sterdag, maandag 28 mei. De spullen

van evenementen in Heijen hiermee

Dionysiusgilde met ingang van 2010

voor de rommelmarkt zullen pas

rekening te houden.

besloten haar jaarlijkse rommelmarkt

op zaterdag 26 mei huis-aan-huis in

in het vervolg twee weken voor

Heijen worden opgehaald. Het gilde

Pasen te houden. Dit jaar stond de

verzoekt de inwoners van Heijen hun

rommelmarkt gepland op zondag 25

spullen tot die tijd te bewaren.

maart, maar omdat op dezelfde dag

In 2013 en verder wordt de rom-

het zilveren priesterjubileum van pas-

melmarkt twee weken voor Pasen

toor Harrie Reijnen wordt gevierd,

gehouden en NIET meer op 2e

hebben de gildebroeders en –zusters

Paasdag. Het gilde verzoekt alle

besloten om eenmalig de rommel-

verenigingen en initiatiefnemers van

Hèjs Nèjs in de stadsbibliotheek van Maastricht

Alle nummers van Hèjs Nèjs liggen bij de Stadsbibliotheek van Maastricht. Daar bewaart men van tal van plaatsen in Limburg
en de grensstreek publicaties. De Stadsbibliotheek is geabonneerd op Hèjs Nèjs en maandelijks sturen wij de nieuwste uitgave
naar Maastricht. De kosten voor het drukken en het versturen worden overigens vergoed. Dus als u eens binnenloopt bij deze
bibliotheek kunt een stukje Heijense trots bewonderen. Mocht u dat doen, dan horen wij als redactie daar graag meer over.
Ook de bibliotheek in Gennep ontvangt iedere maand twee exemplaren van het Hèjs Nèjs.
Deze kunnen op vertoon van je biebpas worden geleend.

6

HEJJE MOJJER

Bericht van het bestuur
• Goede respons op enquête

malige Rabobank maakt Hèjje nog mojjer

geluid overlast
• Fietspad langs A77 zeer gewenst
• Ommetje krijgt gestalte

Uitslag enquête geluidsoverlast
januari 2012
Op de oproep in Hèjs Nèjs om
kenbaar te maken wie geluidsoverlast
ervaart van de brug over de A77 en
de rondweg N271 is volop gehoor
gegeven. Ruim 210 mensen hebben
aangegeven last te ondervinden van de
brug A77 en ruim 140 mensen gaven
aan overlast van de rondweg te hebben.
Voortgang.
Hèjje Mojjer heeft de klachten
officieel op 10 februari aan Rijkswaterstaat overhandigd en zal deze ook
bij gemeente Gennep neerleggen. De
klachten rond de A77 zijn de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.
Voor de N271 zijn gemeente Gennep
en de provincie verantwoordelijk.
A77: geluidsoverlast.
Op vrijdag 10 februari 2012 hebben
twee heren van Rijkswaterstaat samen
met het dagelijks bestuur van Hèjje
Mojjer en een lid van projectgroep
BROHM de situatie ter plekke bekeken.
De heer Dop van Rijkswater-staat gaf
aan deze zaak zeer serieus te nemen.
Rijkswaterstaat constateerde dat de
asfaltlaag op de brug versleten is.
Mogelijk zou een nieuwe laag ZOAB al
verbetering kunnen opleveren en ook
de overlast van de klapperende platen
verminderen. Rijkswaterstaat zal in de

• Fleurige lokale kunst voor de ramen van de voor• Verslag overleg met diverse dorps- en
wijkraden Gennep en regio

komende maand(en) geluidsmetingen
verrichten. Bij overschrijding van de
meetnorm zal er een nieuwe asfaltlaag
ZOAB worden aangebracht. Daarna zal
waarschijnlijk een nieuwe meting volgen.
Ook wordt dan weer de mening van
de Heijenaren gevraagd.
Bij het bespreken van de optie geluidsschermen geeft Rijkswaterstaat aan
dat deze optie in beeld komt als de
autonome groeicijfers van het verkeer
(doorrekening toename van verkeersintensiteit) dit aangeven.
A 77: fietspad.
Ook is de oude wens van een fietspad
langs de A77 besproken. Een dergelijke voorziening is van belang voor
de schoolgaande jeugd van en naar
Boxmeer, maar heeft ook een economisch en toeristisch belang. Enkele
politieke partijen uit de gemeente
Gennep, Bergen en Boxmeer hebben
overigens laten horen een kans te zien
in een fietspad. Een brug met fietspad
past ook in de strategische regiovisie
die door gemeente Bergen en Gennep
is ondertekend (oost-westverbinding).
Rijkswaterstaat geeft aan dat een
fietspad inderdaad technisch gezien
aan de A77 kan worden “gehangen”.
Of e.e.a. echter financieel haalbaar is,
zal moeten worden onderzocht. De
brug is eigendom van Rijkswaterstaat,
maar de bekostiging van een fietspad is

de verantwoordelijkheid van de lokale
overheden. Hèjje Mojjer plant nog een
vervolg ‘fietspad A77’ in overleg met
gemeente Gennep.
Lokale kunst
U hebt ongetwijfeld al gezien dat de ramen van het voormalige bankgebouw
er nu heel fleurig en fraai uitzien.
Op initiatief van Hèjje Mojjer verzorgen
Liesbet Willems, Coby Franzmann, Joke
Sinel, Jet Hendriks, Nellie Lintzen,Theo
Achterberg en Jan Gerrits met schilderijen en sculpturen een “raamexpositie”. Als er nog meer mensen zijn die
zouden willen exposeren, dan kunnen
ze dat bij het bestuur van Hèjje Mojjer
kenbaar maken. Overigens mogen de
ramen maar tot 1 juli als kunstetalage
worden gebruikt. Daarna komt er een
uitzendbureau in het pand. Hopelijk
vinden we daarna weer een pand waar
ons lokale kunsttalent zich kan laten
zien. Zie voor foto-impressie blz. 24.

HEJJE MOJJER

Voortgang Ommetje
Er komt schot in de zaak, alle ingediende
offertes zijn goedgekeurd zodat we nu
daadwerkelijk aan de slag kunnen. Bij de
Drie Vijvers is het pad vrij gemaakt van
stompen zodat je er nu al gemakkelijker
kunt lopen. Hoe meer mensen er lopen,
hoe beter begaanbaar het pad zal worden, dus wat let je. Binnen niet al te lange
tijd zullen we beginnen met het aanbrengen van stickers (rood met witte pijl met
bovenin de tekst:“Dorpsommetje Hè.js
Ru.ndje” en onderin “Hejje Mojjer”).
De dagbestedingsgroep “Ambachtelijk
Hout” van Stichting Dichterbij zal zorgen
voor twee banken en het houtwerk
rondom het Informatiebord.We
verwachten ergens in juni het ommetje
officieel te kunnen openen. We houden
jullie op de hoogte. Kijk ook op de website www.heijen.info, daar hebben we
wat foto’s geplaatst. Martha en Paul
Brem
De voorbereidende werkzaamheden
voor de realisatie van deze eerste fase
zijn in volle gang. De sloop van de bebouwing van De Brem vordert gestaag
en zal half maart zijn afgerond.
Daarna kan het explosievenonderzoek
voor dit deel - dat deels al begin 2010
is uitgevoerd - worden afgerond.Wanneer je een keer in de buurt bent dan
zou je er eens langs kunnen rijden om te
wennen aan deze vreemde aanblik…
Kruispunt Groote Heeze/
Hoofdstraat.
Zoals al eerder gemeld is er op
10 januari overleg geweest tussen de
gemeente en vijf inwoners van Heijen
over het verkeerspunt de Groote
Heeze/Hoofdstraat. Dit overleg is
verder uitgewerkt en daar is een
verslag van gemaakt. In de week van 5

maart is het verslag en een memo met
meerdere voorstellen op de agenda
gezet in het portefeuille-overleg met
de wethouder. In dit overleg hopen we
groen licht te krijgen om met verschillende voorstellen verder te gaan. Binnenkort
wordt er meer duidelijk en zullen wij je
in de volgende Hèjs Nèjs hierover nader
informeren.
Regiovisie
Op 5 maart heeft het dagelijks bestuur
een overleg gehad met verschillende
dorps- en wijkraden uit de gemeente
Gennep, Bergen en Mook/Middelaar.
Aanleiding was het verzoek van het
dorpsradenoverleg van de gemeente
Bergen om betrokken te worden bij
de uitvoering/ontwikkeling van de
Regiovisie. De dorpsraden willen graag
meedenken bij de ontwikkeling van de
projecten, omdat zij ook een rol voor
zichzelf zien bij de verdere uitwerking.
De belangrijkste punten voor Heijen
waren dat er momenteel gewerkt
wordt aan het verfraaien van de N271,
omdat deze als een rode draad door
alle drie de gemeentes heen loopt.
Dat betekent dat de rondweg om
Heijen gewoon een 2x2 weg blijft
maar wel terug gaat naar 80km/h.
Hierdoor hoeft landbouwverkeer niet
meer door de kern, maar mag over
de rondweg. Ook zal de N271 en
rondweg een meer landelijke uitstraling krijgen. Verder komen er op het
complete stuk meerdere pleisterplaatsen. Eén daarvan is gepland bij de
Heijense molen. Op langere termijn
zal er ook gekeken worden hoe de
diverse dorpskernen hier in meegenomen kunnen worden.
Contributie
In de vorige Hèjs Nejs zat een brief

7

waarmee wij U vroegen de contributie
voor 2012 over te maken. Het doet
ons deugd dat al veel mensen dit
gedaan hebben en ook zijn we blij met
de vele nieuwe leden.
Aanmelden kan nog steeds, kijk hiervoor op de site www.heijen.info of mail
naar hejjemojjer@heijen.info
Bijeenkomst dorps- en
wijkraden.
Op 7 maart heeft het dagelijks bestuur
van Hèjje Mojjer een overlegavond gehad met de dorps- en wijkraden in de
gemeente Gennep en wethouder Van
den Bogaert en Henry Reijnen. Naast
Hèjje Mojjer waren drie wijkraden uit
Gennep en de dorpsraden van VenZelderheide en Milsbeek aanwezig.
Dit overleg stond in het teken van wederzijdse kennismaking en informatieuitwisseling.Tevens werd van gedachten
gewisseld over verwachtingen van en
naar de gemeente. Synthese heeft
verder een presentatie gehouden over
de rol van dorps- en wijkraden. Al met
al was dit een interessante en leerzame
avond waaruit bleek dat, ondanks de
verschillende redenen van ontstaan en
werkwijzen, er wel veel overeenkomst
is. Elk dorp en elke wijk wil opkomen
voor de eigen leefomgeving. Bovendien
willen de initiatiefnemers en besturen
zo veel mogelijk de mensen van de
dorpen en wijken zelf actief maken.
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INTERVIEW PRINSEN CARNAVAL

En knallen
deed het…….!
De leuzen van Prins Pierre en Jeugdprins Boyd kwamen
allebei op hetzelfde neer : ze wilden dat het flink knalde
met Carnaval. En die wens kwam uit. Reeds voor de
tweede keer in het bestaan van het Hèjs Nèjs gingen wij
direct na de carnaval op bezoek bij de prinsen carnaval
die nog helemaal in een“flow” verkeerden. We mogen
dus al bijna spreken van een traditie.We hadden eigenlijk maar één vraag: Hoe was het…..?
Prins Pierre, nu 48 jaar:

tushof, in Madeleine of in het ziekenhuis.

de laatste keer dat ze gastvrouw was

Als Prins Carnaval heb je vele verplich-

Het maakte een enorme indruk op hem.

voor de Prinsen Carnaval en hun gevolg.

tingen, maar er is er niet één bij die niet

De gigantische tegenstellingen: van ziek tot

Dit vanwege haar naderende afscheid in

bijzonder is. Als we vragen welke ervarin-

heel ziek. Carnaval is toch het feest van le-

mei dit jaar.We weten dat ze dit een van

gen er nu het meeste uitsprongen, dan

ven, maar op zo’n moment zeer confron-

de leukste kanten van haar beroep vindt.

noemt hij het ziekenbezoek, het bezoek

terend en ontroerend. Sommige gesprek-

Gevat antwoord geven op de op- en

aan de Zonnepitjes, de sleuteloverdracht

ken met de zieken gingen heel diep, met

aanmerkingen van de diverse vorsten. Het

en de optocht. Maar de rest mocht er ook

anderen kon heel weinig contact worden

werd op het laatst zelfs nog emotioneel.

wezen, hoor, verzekert hij ons.

gemaakt. Emotioneel was het zeker.

Dat hebben we allemaal op TV kunnen
zien. Na dit opzienbarende gebeuren ging

“Ik was ook nog eens jarig op

Het bezoek aan de Zonnepitjes

prins Pierre en de rest van het gevolg nog

carnavalsdinsdag, dat maakte

en de Basisschool

even naar de Mouter voor een pilsje en

deze dagen ook nog

Dit waren activiteiten waaraan ook Prins

daarna naar het huis van Pierre. Marlies

eens extra bijzonder”.

Boyd deelnam. De kinderen waren super

ging mee en was zodoende getuige van

enthousiast. Pierre en Boyd zijn de juffen

dat er in huize Peeters zo’n vijfenzestig

Het ziekenbezoek

en de ouders heel erg dankbaar dat ze

eieren de pan in gingen.

Pierre en zijn gevolg bezochten maar liefst

mochten komen en dat het zo leuk was.

dertig Heijense mensen, thuis, in Norber-

Vooral het bezoek aan de Zonnepitjes

De optochten

vonden ze erg grappig. Er zijn leuke foto’s

Als altijd gaat natuurlijk ook de prinsen-

van gemaakt, waarvan er een op deze

wagen van Heijen mee in de optocht van

pagina staat.

Gennep op zondag en in Heijen op maandag. Er waren in Gennep wel wat minder

De sleuteloverdracht

mensen langs de kant in verband met het

Ook de sleuteloverdracht was een eve-

weer (het hagelde zelfs nog even), maar

nement dat Prins Pierre enorm heeft

dat mocht de pret niet drukken. Pierre

aangesproken. Het was voor burgemees-

was onder de indruk van de kwaliteit van

ter en onze dorpsgenote Marlies de Loo

de optocht in Heijen. Er waren maar liefst

INTERVIEW PRINSEN CARNAVAL
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dertien wagens en loopgroepen, een

op tijd aanwezig was, want zoals Pierre

duren, de laatste ging echter pas om

record! Wat Pierre en Boyd allebei een

het zelf zegt:“je verliest elke gewaarwor-

middernacht naar huis. Maar het was wel

beetje jammer vinden is dat de kinderen

ding van tijd en duur.”

erg leuk. Het bezoek als Prins Carnaval

er in de optocht niet meer zo aan te pas

aan overgrootmoeder (94) in Well was

komen. Een tip voor volgend jaar: kinder-

Boyd

onvergetelijk. Ze kon het niet helemaal

groepen stimuleren mee te doen!

Boyd Kessels is een kleinzoon van Wiel

bevatten:“Loop je nu voortaan de hele

en Anny Kessels. De familie Kessels heeft

dag in die kleren?” vroeg ze herhaaldelijk.

En dan breekt de laatste avond aan.

al meerdere Prinsen Carnaval geleverd

En nadat ze de onderscheiding van haar

Ook weer traditiegetrouw werd

en dit jaar hebben ze er dus weer een

achterkleinzoon had ontvangen vroeg ze:

Carnaval 2012 met carbid uitgeknald.

in hun midden. Boyd is 13 jaar en zit in

“moet ik deze nu weer teruggeven?”

Compleet met echo’s van Pierre’s eigen

de tweede klas van het Elzendaalcollege.

club Nog Enne.

Leuke herinneringen heeft hij aan het

Op zondag heeft de jeugdprinsenwagen

uitkomen, de pleebek sjo en de boe-

meegereden in de optocht in Gennep.

Ex-Prins Kees zei eens:“als ze je ooit

renbruiloft. En natuurlijk aan het bezoek

Dat vond prins Boyd heel gaaf. Daarna

vragen voor prins carnaval, durf dan maar

aan zijn overgrootmoeder, de oma van

de pleebek sjo waar Boyd de prijzen

eens nee te zeggen”. Bij deze woorden

moeder Angelique.

mocht uitdelen.Op maandag werd Boyd

kunnen Pierre en Boyd zich helemaal

thuis opgehaald om, na gezamenlijk bij

aansluiten.Want het is iets geweldigs, iets

Bij het uitkomen moest de hele

hem thuis wat gegeten te hebben, deel

unieks! Daarnaast wilde Pierre graag ook

jeugdraad over een catwalk lopen. Met

te nemen aan de optocht in Heijen en

nog aandacht voor zijn Prinses Marion

een knipoog naar het beroemde TV

het jeugdbal. Zo hoog boven alles uit-

en zijn kinderen, die met hem deze car-

programma Hollands Next Top Model,

torenen was een aparte ervaring.Tijdens

naval tot een bijzondere carnaval hebben

nu omgedoopt naar Heijs Next Top

de ceremonie van de boerenbruiloft had

gemaakt. Ook de raadsleden hebben

Prins. De timing van het uitkomen was

Boyd een belangrijke taak: hij mocht de

een grote rol gespeeld en misschien nog

niet helemaal perfect, want het was op

ringen aangeven, die door de “pastoor”

belangrijker: de vrouwen achter deze

school ook nog toetsweek. Er moeten

eerst ruimschoots werden gezegend.

raadsleden.Wat zij op de achtergrond

hier en daar wel wat punten worden op-

Niet alleen de ringen maar de hele

presteren komt vrijwel nooit voor het

gehaald, moet hij toegeven. Boyd’s vader

Jeugdraad kliedernat natuurlijk. In Zaal

voetlicht, maar is zeker niet gering.

en moeder Marcel en Angelique hadden

Schuttershof werd vervolgens krenten-

En voor zijn adjudanten heeft Pierre niets

een open huis voor Boyd georganiseerd

mik en boerenkool gegeten. Het was

dan lof: Frank & Frank, hetzelfde duo als

op de zondag na het jeugdprinsenbal.

allemaal geweldig.

vorig jaar, zorgden ervoor dat hij overal

De bedoeling was dat dit tot half 6 zou
Ten slotte:Wat Pierre en Boyd ook
allebei zo leuk vonden, speelde zich
reeds voor de carnaval af: het volop
gissen rond hun persoon met de vraag:
“wie zal er prins worden”. Dat hele spel
meespelen: super!
En dan nu weer proberen de draad van
het normale leven op te pakken. Het zal
nog wel even duren voordat alle indrukken verwerkt zijn.

De prinsen op bezoek bij de zonnepitjes
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HOE IS HET TOCH MET...

Het begin van een serie portretten
van Heijenaren die hun geluk elders
gezocht en gevonden hebben.

De tsunami gaf uiteindelijk
de doorslag…
Deze keer een uitgebreid vraaggesprek met Lot (58) en Theo (57) Pouwels-Versteegen. Zij runnen
sinds zeven jaar een camping in Portugal. Maar in de wintermaanden komen ze altijd terug naar Heijen, omdat de camping dan gesloten is. We zijn precies op tijd voor dit gesprek. Als u dit leest zitten
ze al weer hoog en droog in Portugal.

Lot en Theo
Bijna iedereen in Heijen kent dit ondernemende echtpaar. Lot is een geboren en getogen Heijense, dochter
van Gert en Lieske Versteegen. Ze werkte 36 jaar bij
Dichterbij in het restaurant, deed veel aan sport en zorgde goed voor haar moeder. Theo komt uit Groesbeek,
was metselaar van beroep en in 1994 Prins Carnaval van
Heijen. Ze woonden sinds 1976 aan de Heikampseweg
in een door Theo zelf gebouwd huis. Er werden twee zonen geboren in het gezin Pouwels, Ron en Jan. Ze hadden
een goed leven, waren reislustig, maar toch knaagde er
iets. Lot: “ik zei altijd, als mijn moeder er niet meer is, ga

"als de dorpelingen merken dat wij
weer terug zijn op de camping ligt in
no time onze hele trap vol met
aardappelen, groenten, uien enzovoort. "
ik emigreren naar een warm land…” Moeder Versteegen
leefde echter nog toen Lot en Theo de grote stap waagden. Ze woonde toen al wel op Norbertushof en Lot’s
zus, die in Gennep woont, had de zorg voor moeder
overgenomen. Het restaurant van Dichterbij dreigde te
sluiten en toen kwam ook nog de tsunami….. Voor Lot
Een van de lieve Portugese buurvrouwen van Lot en Theo

een vingerwijzing dat het roer om moest.

HOE IS HET TOCH MET...
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Tweede kerstdag 2004 - de tsunami

waarin ook de receptie, een wasserette en de ruime bar een

Lot en Theo waren op vakantie op Sri Lanka toen daar de

plaats hebben. En er ligt een groot zonneterras bij.Verder zijn

grote ramp plaatsvond. Op het moment van de ramp ver-

er tweehonderd royale campingplaatsen, er staan drie cara-

bleven ze aan de westkust van het eiland, dus de golfslag van

vans en een woonmobile. Het terrein is tien hectare groot,

het water was daar een stuk kleiner. Hun hotel lag wat hoger

waarvan zeseneenhalve hectare in gebruik is. Het kampeer-

dan de andere hotels in het dorp en zo gebeurde het dat zij

terrein is terrasvormig, dat wil zeggen: het ligt tegen een heu-

in ieder geval droge voeten hielden. Ze hadden zelf niet eens

vel. Er is een groot zwembad van 10 x 20 meter met mooi

in de gaten dat het zo erg was allemaal. Maar de reisorgani-

uitzicht over de camping. Op maandag verzorgt de lokale kip-

satie repatrieerde onmiddellijk alle toeristen en dus moesten

penboer een maaltijd met kip piri piri van het spit en iedere

ook Lot en Theo hun vakantie afbreken en in het vliegtuig

vrijdag is er een uitgebreide barbecue op het terras.

naar huis. Pas in het vliegtuig en eenmaal thuis kregen ze te

Er is een trapveldje, een tennisveld, een pingpongtafel en een

horen en te zien wat er zich allemaal had afgespeeld. Lot: “de

prachtige speeltuin. Iedere week zijn er diverse activiteiten. Er

kinderen konden ons telefonisch niet bereiken vanwege de

is een Portugese avond, waar de folkloristische dansgroep uit

overbelasting van het telefoonnet. En wij hadden afgesproken:

het dorp Ferreira d’Aves optreedt. Zondags is er een excursie

geen bericht is goed bericht!” Het bleek dat de kinderen be-

naar een bedevaartsplaatsje en een verlaten molenaarsdorp. Er

hoorlijk in de piepzak hadden gezeten over hun lot. Gelukkig

lopen verschillende wandelroutes door de mooie, authentieke

was het allemaal goed afgelopen en Lot en Theo zijn later zelfs

Portugese omgeving. Dit jaar voor het eerst organiseren Lot en

nog een keer teruggegaan naar Sri Lanka.

Theo een tweetal vierdaagses; hierover heeft u in de vorige Hèjs
Nèjs al kunnen lezen. Theo zorgt voor het terrein samen met

De beslissing

tuinman Alberto, Lot zorgt voor de wekelijkse barbecue, de bar

Via een broer van Theo kwamen ze midden 2005 op het

en de receptie en Ron zorgt voor de boekingen, de financiële

spoor van een te koop staande camping in Portugal. De cam-

administratie en organiseert excursies. Een taakverdeling waar

ping was in het bezit van een Nederlands echtpaar, waarvan

ze alle drie heel blij mee zijn. Iedere gast krijgt bij aankomst van

de vrouw heimwee had naar Nederland. Het echtpaar had

Lot gelijk een hartelijk onthaal met een stuk yoghurttaart en

destijds alleen de boerenhoeve gekocht en in tien jaar tijd

een drankje. Dat is traditie. Ze hebben inmiddels ook heel wat

omgebouwd tot camping. En ineens ontstond hun interesse.
Ze moeten er zelf nog om lachen: “wij zijn helemaal geen
kampeerders! Wij zeiden altijd: kamperen is creperen!” Toch
zijn ze maar eens gaan kijken en binnen een maand was alles
geregeld. Wat ook meespeelde was dat zoon Ron, die toen
nog vrijgezel was, aangaf dat hij wel mee wilde verhuizen naar
Portugal. En ze waagden de grote stap, verkochten hun huis
aan de Heikampseweg en verruilden het druilerige Nederland voor het zonnige Portugal.
De camping
Wij vragen hen ons te vertellen over de camping. De naam
van de camping is Quinta Chave Grande, dit betekent Boerenhoeve De Grote Sleutel. Het bestaat uit een woonhuis,

Wordt vervolgd op blz. 13
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zoon Jan verwachten ze in mei hun eerste kindje. Het eerste
kleinkind van Lot en Theo (Xavi) kwam vorig jaar ter wereld
en is de zoon van Ron. Ron, die als vrijgezel meeging naar Portugal, slaagde er tussen alle drukke werkzaamheden in toch de
vrouw van zijn dromen te vinden. Het zal hem volgens Lot en
Theo niet meevallen als hij Xavi niet meer elke dag kan zien de
komende maanden. Ron verblijft over het algemeen zes maanden per jaar in Portugal, terwijl Lot en Theo er acht maanden
per jaar verblijven.
verbouwd, vernieuwd en aangepast. Het is natuurlijk wel handig

Verder zijn ze bezig met de bouw van acht vakantiebungalows,

dat Theo metselaar is, maar de werkzaamheden worden toch
meestal uitgevoerd door de lokale bouwvakkers. Dat moet
ook, want het is belangrijk een goed contact te hebben met
de mensen uit het dorp. Ze zijn ook blij met werkneemster
Lydia, een vrouw die ook bij de vorige Nederlandse eigenaars
werkte. Zij heeft Nederlands geleerd en dat bleek heel waardevol. Op hun beurt leerden Theo en Lot Portugees van Lydia.
De camping wordt ieder jaar op 1 april feestelijk geopend met
het hijsen van de Nederlandse en de Portugese vlag. Al veel
Heijenaren hebben de camping inmiddels bezocht. Meestal

waarvan er nu een bijna klaar is. Ze hopen deze bungalows te

hebben ze inderdaad Nederlandse gasten, maar ook Engelsen,

kunnen verkopen, maar of dat snel gaat nu in crisistijd moet

Duitsers, Finnen en Zweden weten inmiddels de weg naar

nog worden afgewacht. Nou ja, zeggen Theo en Lot, we kun-

hun camping te vinden. Lot:“als de dorpelingen merken dat wij

nen ze ook zo lang verhuren.

weer terug zijn op de camping ligt in no time onze hele trap
vol met aardappelen, groenten, uien enzovoort. Ze zijn echt blij

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en nog niet weten waar

ons weer te zien.”

je dit jaar op vakantie naar toe wilt gaan dan is de camping
van Lot en Theo misschien een goede optie. Je vindt hen niet

Het dorp Ferreira d’Aves ligt op circa 120 km van Porto en

alleen in de ANWB kampeergids, maar ook in de ACSI bro-

is zeer goed bereikbaar per auto, maar ook per vliegtuig vanaf

chure is hun camping opgenomen. Boeken per email kan ook:

Airport Weeze of Eindhoven. De hoogste berg van Portugal

chave-grande@sapo.pt. Neem ook een kijkje op hun website:

ligt dichtbij. Het is een mooi toeristisch gebied. De camping ligt

www.chavegrande.com.

op 700 m hoogte. Dat betekent dat de temperatuur overdag
wel op kan lopen tot 35°C, maar ’s nachts is het altijd koel, zo’n

Het adres is:

17°C. Je kunt dus altijd heerlijk slapen, het is nooit te warm.

Familie Pouwels,
Casfreires. Ferreira de Aves,

De toekomst.

3560-043 Sátão, Portugal.

We vragen Lot en Theo wat ze voor de naaste toekomst ver-

Telefoonnummer 00351 232 665 552.

wachten. Nou, in ieder geval de geboorte van hun tweede
kleinkind. Schoondochter Louise is zwanger en samen met

Namens Lot,Theo en Ron: je bent van harte welkom.

14

HEISA

Vastenactie
Het grote feest van Pasen wordt voorafgegaan door een tijd van voorbereiding. Om hier uiting aan te geven ontzeiden mensen zich vroeger
vaak veel. Men beleefde het als een vorm van boete en men geloofde
dat dit de naaste op een of andere manier ten goede zou komen. Zo’n
veer tig jaar geleden begon men vraagtekens te plaatsen bij deze visie.
De over tuiging kreeg vaste voet aan de grond dat men medemensen
doeltreffender kan helpen, niet door zich iets te ontzeggen als zodanig,
maar wel door het geld dat men niet voor zichzelf uitgeeft, aan behoeftigen te geven. Zo ontstond de Vastenactie om hier structuur aan
te geven. Zij geeft vorm aan wereldsolidariteit. Dit is in overeenstemming met wat in de bijbel staat, namelijk. dat de eerste christenen alles gemeenschappelijk hadden. In de eerste eeuwen hebben geestelijke
schrijvers, naar wie mensen van nú nog steeds kunnen luisteren, zich
intens beziggehouden met o.a. dit onderwerp. Ons standpunt wordt gerelativeerd door wat bijvoorbeeld de heilige kerkleraar Basilius schrijft:
“Maar deze goederen zijn van mij; heb ik niet het recht ze te houden?
Waaraan ontleent u dat recht? Het is als met iemand die, nadat hij zich
van een plaats in het theater meester heeft gemaakt, anderen wil verhinderen binnen te komen en alleen wil genieten, alsof hij het alleenrecht
had op de voorstelling die voor een gemeenschap bestemd is. Zo zijn
de rijken: ze menen dat de goederen van de gemeenschap hun toebehoren, omdat zij zich er het eerst van hebben meestergemaakt. Als gij een
H. Dionysius Heijen, Jaargang 31
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
Telefoon: 0485 511533
of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en Niersbode, en via www. heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

huis het uwe noemt, hebt u niets gezegd. Immers de lucht en de aarde,
iedere woning is van de Schepper, evengoed als uzelf, zonder uitzondering.” De heilige kerkleraar Ambrosius zegt: “Het is niet van uw eigen
bezit dat gij milde giften aan de armen uitdeelt, het is een stukje van
het hunne dat gij teruggeeft; want het is gemeenschappelijk bezit, aan
allen in gebruik gegeven. De aarde is van allen, niet van de rijken alleen.”
Zulke geluiden klinken ons wellicht onrealistisch in de oren, maar ze
komen wel uit de mond van christenen die zich door de bijbel lieten
inspireren. Waardoor laten wij ons inspireren?
Pastoor H. Reijnen

HEISA

Werkgroepen van de kerk
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ledenen kunnen worden begraven of bijgezet in de
urnenmuur. Hebt u hierover vragen, bel dan met Tiny

Onderhoudsploeg kerkhof

Maas tel. 512776.

Nu het voorjaar aanbreekt, komt ook het onderhoud

In de loop van de tijd zijn ons enkele mensen ontval-

van het kerkhof weer onder de aandacht.

len. Hebt u interesse om een handje te komen helpen

Van april t/m november, op de eerste maandag van

met het onderhoud? Neem dan contact op met Hub

de maand, zijn acht tot tien personen druk in de

Thissen tel. 513146 of Sjaak Boekholt tel. 531264.

weer met schoffelen en harken van paden, het knip-

Namens de parochie willen wij iedereen bedanken

pen van de coniferen en niet te vergeten in de herfst

voor jullie trouwe inzet. Jullie zorgen er niet alleen

het vele bladruimen.

voor dat uit respect voor onze overledenen het

Ook zijn er drie dames die jaren voor de koffie heb-

kerkhof er netjes verzorgd bij ligt maar het is ook een

ben gezorgd. Dat dit zeer gewaardeerd werd door de

bijdrage om de onderhoudskosten, dus uiteindelijk de

heren bleek wel omdat de tafel voor de koffie altijd al

graf- en urnenrechten, beheersbaar te houden.

klaarstond als jullie kwamen. Liesbeth, Mina en Stiena,

Met dank van het kerkbestuur

na jaren van trouwe dienst houden jullie er nu mee
op, har telijke dank voor jullie goede ser vice.
Onze begraafplaats ligt er door jullie gezamenlijke
inzet het hele jaar door dan ook netjes bij. Uit reacties van nabestaanden blijkt wel dat het werk zeer

Bezoek pastoor

gewaardeerd wordt.
Ook onze administrateur is een onmisbare schakel in

Wilt u graag thuis, vanwege ziekte of om een andere

het geheel. Zij zorgt er o.a. voor dat de administratie

reden, bezoek van pastoor Reijnen ontvangen? U

rondom de grafrechten wordt bijgehouden en ze

kunt dit altijd doorgeven bij de pastorie, tel. (0485)

overlegt met nabestaanden waar hun dierbare over-

511533. De pastoor komt graag bij u thuis.

Vieringen in de maand april 2012
Zaterdag 31 maart

geen dienst

Zondag 01 april 09.30 uur

Palmzondag, Gezins-eucharistieviering met het schoolkoor,

		

het gilde en fanfare EMM

Donderdag 05 april 19.00 uur

Witte Donderdag, Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Vrijdag 06 april 19.00 uur

Goede Vrijdag, Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 07 april 18.00 uur

Paaszaterdag, Eucharistieviering met het Gezinskoor

Zondag 08 april 09.30 uur

Pasen, Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor en de Maasklanken

Maandag 09 april 09.30 uur

2e Paasdag, Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 14 april 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 15 april 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 21 april

geen dienst

Zondag 22 april 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 28 april 19.00 uur

Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is tevens kindernevendienst

Zondag 29 april 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

voortgang boek J. Urselmann
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Boeren in Heijen
Vorig jaar is in het juni-nummer van Hejs Nejs een bericht geplaatst over het boek dat ik ga schrijven:
“Boeren in Heijen”. Dit boek zal gaan over het boerenbestaan en de boerenfamilies in Heijen in de 20e
eeuw én een stukje in deze eeuw. Via dit nieuwe bericht doe ik onder meer verslag van de vorderingen
die gemaakt zijn met het schrijven van het boek.
Vorderingen

zijnde personen. In mijn boek neem ik daarom van perso-

Via internet kon ik, zonder contact met Heijense nazaten,

nen, alleen het jaar van geboorte, en indien van toepassing,

al heel wat gegevens van Heijense families opsporen. Na het

het jaar van huwelijk en overlijden op. Voor personen die

bericht in Hèjs Nèjs in juni 2011 hebben diverse nazaten

boer waren of zijn in Heijen, en hun partner, wil ik echter

van boerenfamilies contact met mij opgenomen. Het opende

een uitzondering maken. Van hen wil ik alle specifieke data

voor mij mede de weg om zelf contact op te nemen met

opnemen. Let wel: Voor personen die nog in leven zijn

nazaten van veel boerenfamilies in Heijen. Meestal bleek dat

geschiedt dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van die

nazaten het bericht in Hèjs Nèjs gelezen hadden en

personen. Van personen geboren ná 1965 neem ik slechts

dus wisten waar het over ging.

de voornaam en eventueel (na toestemming) het beroep
en de woonplaats op. Personen zijn zo voor derden niet of

Inmiddels heb ik van bijna alle boerenfamilies in Heijen in de

nauwelijks nog identificeerbaar. Hiermee hoop ik de beden-

20e eeuw al veel informatie verzameld. Deze informatie heb

kingen/bezwaren van diverse nazaten van Heijense boeren

ik uitgewerkt en beschreven. Qua aantal heb ik het dan over

om persoonlijke gegevens te verstrekken van familieleden

ca. 110 tot 120 families, hetgeen meer is dan ik oorspronke-

weggenomen te hebben.

lijk dacht.
Ook u kunt inzake “Boeren in Heijen”
Echter, beschikken over veel informatie betekent nog niet dat

reageren en informaties toesturen. Dit kan aan:

ik over alle gewenste gegevens beschik. Vanaf deze maand
ga ik met nazaten van elke familie om tafel zitten, teneinde

Jacques Urselmann		

na te gaan of alles wat ik heb opgeschreven heb ook klopt.

			

Daarnaast wil ik de gesprekken benutten om aanvullende

Email: jj.urselmann@planet.nl

informatie en fotomateriaal te verkrijgen.

Dijkgraaflaan 171			
Tel. 0348-563075

Persoonlijke gegevens

3421 XD Oudewater		

In dit bericht wil ik duidelijkheid scheppen over het open-

			

baar maken van persoonlijke gegevens. In de contacten liep
ik diverse keren tegen beperkingen ingevolgde de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan. De beperkingen bestaan
uit het openbaar maken van gegevens van in leven

SPELEN MET TAAL
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Schaamnamen

Yvette Kip
Izzy van Gisteren
Patty Koot
Anna Nas
Jos Tibant
Beau ter Ham
De Trein

Constant Lam

Ik sta op het station, de ochtendlucht is zacht
te staren in de verte, waar een toekomst op me wacht.
Ik kan kiezen voor een bepaalde richting en of ik de trein mis
mijn toekomst bepaal ik zelf, door wat ik nu beslis.
Zoveel mensen ongelukkig, ik hoor stil hun beklag
ik moet nog dit, ik moet nog dat, hoe kom ik door de dag.
Ontevreden met hun levenslot en mensen om hun heen
het leven zo onrechtvaardig, gevoelsmatig heel alleen.

Justin Case
Bennie Dood
Annebelle Blaas
Bing Go

Maar ligt het aan die anderen, bekijk jezelf eens goed
alleen jij bent verantwoordelijk voor wat je dagelijks doet.
Leer willen in plaats van moeten, neem je leven in de hand
ontdek je eigenwaarde, zet jezelf niet aan de kant.
Anderen kun je niet veranderen, jezelf echter altijd
pas als je dat leert inzien, heb je jezelf bevrijd.
Welke weg ik ook neem en met wie aan mijn zij
mijn geluk is geen illusie, de keuze is aan mij.
Hein Pragt
Uitspraken

Een cynicus is iemand die overal de prijs en
nergens de waarde van kent. (Oscar Wilde)

Vriendelijke woorden kunnen kort zijn en makkelijk uitgesproken worden maar hun echo duurt
eindeloos voort. (Moeder Teresa)

Vroeger was ik een twijfelaar, ik ben daar nu niet
meer zo zeker van.(Herman Finkers)
Twee dingen zijn oneindig: het universum en de
menselijke domheid. Maar van het universum ben
Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, maar het is ik nog niet heel zeker.
erg belangrijk dat je het doet. (Gandhi)
(Albert Einstein)
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Je moet ervoor zorgen

dat alles lekker én vers is…
Deze uitspraak is van Frans Elemans, een man met een grote passie voor verse producten.
Natuurlijk is dat niet onlogisch als je een gerenommeerde groenten- en fruitspeciaalzaak hebt, maar
bij Frans zit het dieper. Deze keer een uitgebreid interview met Frans (57) en Heidi (56) ElemansPeters. Vermoedelijk kent iedereen in Heijen dit sympathieke paar, maar het kan geen kwaad toch
eens wat dieper in hun (zaken)leven te graven. Zoals altijd beginnen we met het begin.

Frans en Heidi

nu bijna 33 jaar getrouwd. Het echtpaar heeft twee kinderen.

Als we vragen waar ze elkaar hebben leren kennen roepen ze

Zoon Niels, huisarts in opleiding, woont in Nijmegen en doch-

in koor:“dat wil je niet weten!” En ze wijzen allebei tegelijk naar

ter Noortje woont met man en dochter in Milsbeek. Ze heb-

de weide aan de overkant van hun gezellige huis aan de Hoofd-

ben dus een kleinkind, Lisa, opa en oma’s grootste trots. Heidi

straat. Daar was het, in de tent van de Volksdansfeesten in 1974.

past elke woensdag op haar. En, verklappen ze, het tweede

De 19-jarige Frans was lid van Iduna en de uit Goch afkomstige

kleinkind wordt eind april verwacht. Een mooi vooruitzicht dus.

Heidi kwam met haar vriendin een kijkje nemen in de tent.

Frans, lachend:“als Noortje met Lisa in de winkel komt, heb ik

Het begin van een gezellige verkeringstijd. Ze gingen vaak uit in

even geen aandacht meer voor mijn klanten, dat moeten ze

Ottersum. Daar was op zondagavond altijd live muziek. Ze zijn

maar begrijpen!” Ze genieten enorm van het grootouderschap.

Een bekend plaatje, Frans en Heidi in de winkel

BEDRIJFSINTERVIEW
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Opa Frans Elemans voor de Gennepse winkel

Vader Koos en moeder Annie Elemans.
Beide foto’s hangen in de winkel.

De zaak

Het assortiment

Frans heeft de zaak overgenomen van zijn ouders. Er was in

Frans en Heidi zijn trots op hun winkel met de enorme sor-

het begin nog helemaal geen sprake van dat Frans dat zou gaan

tering superverse groenten, salades, fruit enzovoort. De smaak

doen. Hij moest in militaire dienst en werkte daarvoor al twee

van een product is het belangrijkst. Het dient de smaak te

jaar bij Cafetaria Kool. Eigenlijk kon Frans de cafetaria overne-

hebben die het hoort te hebben. Liever een kortere houdbaar-

men, maar nadat Frans Heidi had leren kennen was deze wens

heidsduur dan inleveren op de kwaliteit is zijn motto.

over. Door Heidi’s werk en Frans’ werk bij de cafetaria konden
ze elkaar bijna niet meer zien. Overnemen van vader Koos’

Toen ze eenmaal op de weg zaten naar kwalitatief hoogwaar-

zaak was toen de volgende optie. De bedoeling was het een

dige producten was het voor hen niet meer interessant op de

jaar te proberen, het zijn er inmiddels vijfendertig.

diverse markten te gaan staan. Op de markt is de prijs en niet
de kwaliteit nu eenmaal de doorslaggevende factor. Mensen ko-

In het begin stond Frans op diverse markten in de regio,

men naar de winkel van Frans en Heidi voor de lekkere salades

leverde groenten en fruit aan het verzorgingshuis in Gennep.

en het gesneden product. Niet dat je die in de supermarkt niet

Ze openden een groentewinkel in de achterbouw van Frans’

zou kunnen kopen, maar de kwaliteit en de samenstelling van

ouderlijk huis in Heijen, dat Frans en Heidi na hun huwelijk ble-

de producten geven toch de doorslag. De klanten komen niet

ven bewonen. Deze winkel was drie dagen per week open. Na

alleen uit Gennep, maar ook uit de verre omtrek.Van Mook tot

enige jaren betrokken ze een winkel aan de Spoorstraat. Korte

Bergen en van Boxmeer tot Mill. Zelfs Duitsers weten de weg

tijd later verhuisden ze naar een ander pand aan de Spoor-

naar hun winkel te vinden.

straat. Naast hen zat de poelier en zo kon je dus behalve voor
groenten en fruit ook voor wildproducten terecht. In dit pand
zit nu het wolwinkeltje. Hier concentreerden zij zich helemaal
op de verkoop van hoogwaardige kwaliteit groenten en fruit.
En zo is dat gebleven. In 1994 werd de stap gewaagd naar het
pand waar ze nu zitten, op de hoek van de Clarenshof. Frans:
“we zitten nu in het mooiste straatje van Gennep. Bovendien,
alles wat met vers te maken heeft zit dicht bij ons: de bakker, de
slager, de bloemenwinkel, de visboer. Ook de supermarkt vult
het aanbod goed aan.We hebben een parkeerplaats voor de
deur, idealer kun je niet zitten.”

wordt vervolgd op blz. 23
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medewerkers op de loonlijst, parttimers en scholieren.
Frans verlaat maar één dag per week een uurtje de winkel, dan
brengt hij fruit rond bij diverse peuterspeelzalen en Norbertushof.
De zaterdag
De zaterdag is de favoriete werkdag van Frans en Heidi. Dan is het
altijd gezellig in de winkel. Er komen veel mannen boodschappen
doen en die willen nog wel eens een goeie mop tappen. Heidi zegt
wel eens tegen hem:“heb je de proatboks weer aan?” Het is geen
We vragen Frans en Heidi naar hun favoriete groenterecept. Ze beginnen meteen te glimmen: Frans:“je koopt een lekker visje bijvoorbeeld kabeljauw of tilapia. In de wokpan bak je deze vis met Italiaanse
spinazie, peultjes, taugé, Spaans pepertje en een teentje knoflook.
Serveren met rijst. Mmmm! ” Ook geven ze de tip eens te variëren
als je hutspot eet. Doe er wat pastinaak bij. Asperges, zowel groene
als witte laten zich ook gemakkelijk wokken. Het klinkt allemaal heerlijk. Zeker het proberen waard.
Streek- en biologische producten
Frans en Heidi verkopen veel streekproducten en proberen deze
zoveel mogelijk van de locale telers te betrekken. Bonen van Kamps,
aardbeien uit Afferden, champignons en asperges uit Heijen, peultjes,
verse doperwtjes en kapucijners uit Ven-Zelderheide. Je kunt bij hen
ook terecht voor een assortiment zuiver biologische producten. Hier
kun je een abonnement op nemen. Iedere week staat er dan een
volle tas klaar. Je hebt geen invloed op de inhoud van de tas, maar je
krijgt er wel een beschrijving van de producten en recepten bij. Daar
zitten soms verrassende ingrediënten bij. Er is een uitgebreide keuze
in abonnementen, gemiddeld kost een tas met biologische groenten
en fruit € 7,50. Dan heb je voor drie tot vier dagen groenten. Frans
en Heidi kunnen je uitgebreide informatie over de mogelijkheden
verstrekken in hun winkel.
De taakverdeling
Frans werkt 50 tot 55 uur per week in de zaak en Heidi haalt met
gemak de 30 uur. Frans “doet” de winkel, terwijl Heidi meer op de
achtergrond werkt. Zij maakt de salades, snijdt en verpakt de verse
groenten. Natuurlijk springt ze ook in de winkel bij. Er staan vier

supergrote winkel, de klanten komen vaak terug en je krijgt er een
band mee, aldus Frans en Heidi.
Hobby’s
Frans heeft in het verleden veel voor het Heijense verenigingsleven
gedaan. De toneelvereniging, zangvereniging De Maasklanken, Volksdansgroep Iduna en de Carnavalsvereniging.Wie herinnert zich niet
de legendarische Kroeglopers, waar Frans er één van was. Hij doet
het nu wat rustiger aan omdat hij ook zo veel tijd aan de zaak kwijt
is. Maar hij verricht nog wel wat hand- en spandiensten tijdens het
Prinsenbal. Heidi puzzelt graag en iedere vier weken gaan ze met nog
zes echtparen uit Heijen gezellig kegelen.
Tot slot
De winkel van Frans en Heidi is van dinsdag tot donderdag geopend
van 8.00 tot 18.00 uur.
Op vrijdag tot 20.00 uur en op zaterdag tot 16.00 uur.
Maandag gesloten. Het telefoonnummer is 0485 514244.

PRIKBORD

Belangrijk voor
de verenigingen
De gemeente Gennep heeft
aangegeven dat ze het zeer
op prijs stellen als de evenementenagenda op hun website zo volledig mogelijk is.
Dus, als je een evenement,
concer t, manifestatie, wat
dan ook organiseer t, zet het
dan ook in de gemeentelijke
agenda. Het is heel gemakkelijk: ga naar www.gennep.
nl, klik op “alle evenementen”
en vul vervolgens het formulier in dat je vindt bij “staat je
evenement er niet bij?”
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DJ Contest – Mainstreet Dance Event
Tijdens Heisa Vol Talent 2012 zal de winnaar van onze DJ
contest te zien en te horen zijn! Op 13 en 20 april zullen de
voorrondes hiervoor plaatsvinden in Zaal Schuttershof.
Per avond zijn er 8 DJ’s te zien en te horen vanaf 20.30.
Entree is gratis. Vanaf 16 jaar. Legitimatie verplicht!

Let the Battle Begin

En wat ook belangrijk is: kijk
zelf vóór je wat organiseer t
ook op deze agenda. Dan zie
je wat er allemaal speelt op
de datum van je keuze.
Namens de gemeente:
bedankt.

Kunst Na Arbeid brengt blijspel op de planken
Wanneer u dit leest heeft de spelersgroep van toneelvereniging Kunst Na
Arbeid (KNA) op zondag 18 maart j.l.
de doorlooprepetitie voor de uitvoering
"Zusters in Zaken" al achter de rug. Dit
blijspel van Ton Davids zal op donderdag
19 en vrijdag 20 april worden opgevoerd
in Gemeenschapshuis D'n Toomp in
Heijen. Aanvang beide avonden is 20.30
uur en de entree bedraagt € 8,50 p.p.
De regie is wederom in handen van Joris
Brukx en de spelersgroep verheugt zich
erop om de Heijense bevolking wederom een leuke toneelavond te bezorgen.

Mocht u op deze avonden verhinderd
zijn dan kunt u overwegen om dit blijspel
op zaterdag 14 of zondag 15 april te gaan
zien in zaal Pica Mare te Gennep.
Zaterdag vanaf 20.30 uur en zondag
de matineevoorstelling vanaf 14.30 uur.
Voelt u zich aangetrokken tot het
amateurtoneel, schroom dan niet om
eens de repetitieavonden te bezoeken op
woensdag.Voor inlichtingen hierover bel
dan Rob Stevens, telefoon 0485-512159.
Terug naar het blijspel "Zusters in Zaken".
Zonder al te veel prijs te geven over de
inhoud wordt er met een knipoog geke-

ken naar de teloorgang van kloosters, die
het financieel niet meer kunnen bolwerken en mogelijkheden aangrijpen om het
hoofd boven water te houden.Hetgeen
niet altijd in dank afgenomen wordt door
de hogere geestelijkheden…..
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Wilma Verhasselt

druk – druk – druk….
Deze keer in het Hèjs Nèjs opnieuw een portret van een gedreven vrijwilligster zoals wij die zo
velen kennen in Heijen. We hebben een vraaggesprek met Wilma Verhasselt – van Els, wie kent
haar niet. Waar het gezellig is, is Wilma. En ze is niet te beroerd haar handen uit de mouwen te
steken als er iets georganiseerd moet worden.

Eerst maar iets over Wilma zelf.

logeren en paste op haar oude opa en oma. De volgende

Wilma Verhasselt – van Els (54) is geboren is en getogen

avond ging Wilma lekker zelf met haar nichtjes naar de

in Smakt bij Venray, maar door haar moeder toch behept

kermis. Onderweg van Café de Klomp naar Zaal Hermsen

met Heijense genen. Moeder Van Els-Roelofs is namelijk een

liepen ze Piet Verhasselt tegen het lijf. Gaan jullie er eentje

rasechte Diekendaalse. Haar vader kwam van Wanssum, hij

met mij drinken, schijnt Piet gezegd te hebben en zo is het

staat er te boek als de eerste Prins Carnaval.Wilma heeft tien

gekomen… Piet is een echte Heijenaar afkomstig van de

broers en zussen. Ze had geregeld contact met haar opa en

Smele. Inmiddels zijn ze al 32 jaar bij elkaar. Ze hebben twee

oma, die samen woonden met haar oom Gerrit en tante Stina.

zonen van 24 en 22 jaar, Bart en Luuk. Ze wonen al 27 jaar
in de Hoefstraat.

Op een keer was het kermis was in Heijen en oom Gerrit

Wilma werkt 24 uur per week bij Dichterbij als medewer-

en tante Stina wilden graag een keertje uit. Wilma kwam

ker zorg. Wat houdt dat in vragen we. Zij werkt met een

INTERVIEW DORPSBEWOONSTER

27

Dat voelde allemaal zo goed dat Wilma, eenmaal weer aan
het werk, toen de kinderen groter waren, onvermoeibaar
doorging met het organiseren van allerlei activiteiten.Tijdens
een cursus op haar werk kreeg ze de opdracht iets maatschappelijks te organiseren. Haar idee was simpel: de cliënten
houden erg van muziek. Dus laat ik eens een muziekavond
gaan regelen. Het mocht niets kosten, natuurlijk. De band
Soreway was net begonnen en Wilma kreeg ze zo ver dat
Wilma in actie

leuk team collega’s in een van de nieuw gebouwde huizen
aan de Stiemensweg. Ze zorgt dat de cliënten lichamelijk
verzorgd worden, gezellig kunnen wonen, ze regelt de ontspanning, kookt eten en ziet toe op de hygiëne. Er wonen vijf
cliënten in het huis. Wilma houdt enorm van organiseren, dus
24 uur per week werken kun je gerust met een factor twee
vermenigvuldigen als je alle nevenactiviteiten die Wilma op
poten zet meetelt. Haar laatste geslaagde initiatief is dat ze
ervoor gezorgd heeft dat haar cliënten meer beweging krijgen.Twee Heijense jongens waarvan er één een sportopleiding
volgt bij de HAN hebben dit op zich genomen. Niels en Tijn
Wabeke geven de bewoners gymnastiekles in het dagcentrum
van Dichterbij. Uiteraard als vrijwilligers.Wilma vindt het maar
wat fijn dat ze dit weer voor elkaar gebokst heeft.
Hoe is het allemaal begonnen?

ze kosteloos een optreden verzorgden bij Schuttershof voor
de cliënten van Dichterbij en de inwoners van Heijen en
omstreken. Dit was het begin van de jaarlijks terugkerende
muziekavond “Muziek voor Iedereen”. Dit jaar organiseert
Wilma het muziekspektakel alweer voor de zevende keer!
Ze heeft de medewerking toegezegd weten te krijgen van
DIE 3, Peer en Geer, Nellie (een zangeres uit Milsbeek) en
ook Kees van den Heuvel, een zanger uit Boxmeer. Iedereen
is van harte welkom, vrijdag 27 april, Schuttershof, aanvang
19.00 uur.
Wat nog meer..?
Zo won Wilma bijvoorbeeld een keer 500 euro toen zij na
de nominatie van haar collega’s uitgeroepen was tot “Medewerker van het jaar - Publieksprijs”. Wilma bedacht ter plekke
dat ze dit geld wilde spenderen aan iets leuks voor haar
wordt vervolgd op blz. 29

Wilma: “toen onze kinderen klein waren heb ik mij aangemeld voor de Ouderraad van de Heggerank.Tussen de
groep moeders die ook in de Ouderraad zaten ontstond
na enige tijd een vriendschappelijke band. Zo werd het plan
opgevat om een keer op te treden met de Zittingsavonden.
Daarvoor hadden we echter meer deelnemers nodig. We
kwamen op het idee dat we allemaal iemand moesten
vragen waarvan we dachten dat die er goed bij zou passen. En dat lukte! We staan nu bekend onder de naam De
Vierkantjes, tien vrouwen in de leeftijd van 44 tot 55 jaar.
We hebben het super gezellig met elkaar!” Je hebt hen vast
wel eens op zien treden tijdens de Zittingsavonden. Wilma
is een van de drijvende krachten achter deze optredens.

Achter Wilma: haar “kantoor”.
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29

cliënten. Het werd een Zeskamp. Samen met Erwin Jansen

Druk – druk – druk…

heeft ze dit opgezet. Ook dit idee is simpel.Teams melden

Ja, lacht Wilma, “Piet zegt soms wel eens: doe je hier thuis

zich aan voor allerlei gekke spelen, het liefst met veel water.

ook nog eens iets, maar dat moet ik dan gewoon in mijn

Aan elk team worden een of twee gehandicapten toege-

agenda zetten. Maandag: keuken poetsen, dinsdag de

voegd die gewoon met het team meedoen. De Zeskamp

badkamer doen. Anders komt het er gewoon niet van!

beleeft dit jaar alweer haar vierde editie en wel op zondag

Maar goed, in de zomer even een paar weken met vakantie

3 juni op sportpark De Heikamp. Ze gaat ervan uit dat ze

en daarna gaan we er weer voor. Aangezien prinses Marion

weer de toezegging krijgt van de firma Barry Emons voor

een van onze Vierkantjes is, moeten we dit jaar zeker een act

materialen om een snoozelruimte te maken. Deze firma

verzinnen voor de Zittingsavonden.” Aan enthousiasme geen

heeft vorige jaren kosteloos het materiaal geleverd. En na-

gebrek, ze gaat maar door!

tuurlijk zullen er allerlei leuke attributen worden opgezet op
het terrein.Te denken valt aan een springkussen, een buik-

Wat vindt Wilma van vrijwilligerswerk?

schuifbaan, levensgroot voetbalspel, klimtorens enzovoort.

Wilma (opeens geëmotioneerd): “iedereen die het heel

Ook de speciaal voor de Zeskamp zelfgemaakte spellen

goed heeft moet eigenlijk iets voor iemand anders doen op

van Frans Voss zullen weer gebruikt worden. (Let op: deze

vrijwillige basis. Dit heb ik van huis uit meegekregen. Mensen

spellen zijn ook te huur bij Frans, denk er maar eens aan als

hebben vaak veel meer tijd om iets voor elkaar te doen, dan

je een familiefeestje heeft.) Wilma hoopt van harte op een

ze ervoor vrij willen maken. Het zit nu eenmaal in mijn aard,

grote opkomst, ook van de gehandicapten. Ze roept in het

mensen vermaken, mensen helpen, leuke dingen voor de

bijzonder haar collega’s op de Zeskamp onder de bewoners

mensen doen. Het is heel dankbaar. Als je dingen voor an-

te promoten. Dan heeft het de beste kans van slagen! Alles

dere mensen kunt doen is dit een verrijking van je leven…”

wordt georganiseerd vanuit haar “kantoor” een overvol

Daar is geen woord Spaans bij…. De Wilma’s in onze

bureau dat een prominente plaats heeft in haar huiskamer.

samenleving: ze zijn onmisbaar. Je kunt er nooit genoeg van
hebben.

Het Heisafeest
Na de oprichting van de Vereniging Hejje Mojjer bedacht
Wilma zich geen ogenblik. Daar wilde ze ook haar steentje
aan bijdragen en zo zit ze nu dus in de commissie die het
jaarlijkse Heisafeest organiseert. Dat belooft volgens Wilma
dit jaar weer een enorme happening te worden, je hebt er
in het vorige Hèjs Nèjs al over kunnen lezen. Het begint
allemaal met een Deejay Contest. De winnaar van deze
wedstrijd mag op zaterdagavond 26 mei “draaien” tijdens de
megagrote Mainstreet Dance Event. Op (Pinkster)zondag
27 mei wordt er gezellig gebruncht door het hele dorp met
frühschoppen en na afloop een goeie band. Ouderwets
gezellig feesten dus. Buiten brunchen is natuurlijk wat lastig,
dus er komt een grote tent. Noteer die data dus maar alvast
in je agenda! Wilma is er evenals de rest van de commissie
superdruk mee. Maar ze krijgt er ook veel energie van. Stilzitten? Niks voor Wilma!

Wilma ten voeten uit.
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De Heggenmus (Prunella modularis)
Na de zeer koude februariweken is het weer heerlijk om
‘s morgens wakker te worden
door het gezang van de vroege vogels. Een van de vogels
die in het zeer vroege voorjaar
zijn gezang ten gehore brengt
is de heggenmus. Men noemt
hem ook soms de "bastaardnachtegaal", omdat de aanhef
van zijn zang een beetje doet
denken aan de nachtegaal.

Mus of niet

een vergelijkbare tekening als de

In feite is de naam “Heggenmus”

huismus, maar zijn snavel is spits

een beetje verkeerd gekozen,

en daarom zeer geschikt voor

want de vogel is helemaal geen

het vangen van kleine insecten en

familie van de mus. Heel waar-

bodemdier tjes; in de winter leeft

schijnlijk heeft iedereen wel een

hij van zaden; zijn spijsver tering

heggenmus in de tuin, maar valt hij

wordt dan aangepast. De snavel

niet op omdat het in feite een on-

van de huismus is dik en stomp.

opvallende vogel is die zich schuil-

Dat wijst erop dat hij een echte

houdt in het lage struikgewas en

zaadeter is.

heggen. Onze eigen heggenmus
scharrelde in de koude februari-

Broedtijd

weken onder onze voederplank

De broedperiode voor de heg-

op zoek naar voedsel. Als je dit

genmus begint rond de maand

vogeltje goed bekijkt en vergelijkt

april en duur t tot ongeveer augus-

met de huismus zie je dat er zowel

tus met in die tijd 2 tot 3 broed-

gelijkenissen als verschillen zijn:

sels van 4 of 5 eieren. De eieren

De heggenmus heeft op zijn rug

zijn helderblauw van kleur. De
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broedduur is ongeveer 12 tot 13

de deur uit en daarna begint hij

een vogel die het ei van een ande-

dagen. Na een periode van 13 da-

te pikken in het achterlijf van zijn

re soor t uitbroedt en daarna ook

gen vliegen de jongen uit. Het nest

vrouw tot zij het zaad verliest dat

het jong grootbrengt. De koekoek

wordt gemaakt van mos en twijgjes

haar minnaar heeft achtergelaten.

is zo’n vogel die zijn eieren altijd

met daarover heen lekkere zachte

Ogenblikkelijk daarna paar t hij met

in het nest van een andere vogel

veren. Het nest is goed verborgen

zijn echtgenote zodat hij er bijna

rest en het daarna aan deze vogel

tussen de struiken of bomen.

zeker van mag zijn dat het zijn ei-

overlaat om het ei uit te broeden

gen kinderen zijn die straks worden

en het jong groot te brengen.

Huwelijkse trouw

geboren.

Het huwelijksleven van de Heggen-

En zelfs dan is hij nog niet zeker van

mus is het best te vergelijken met

een nageslacht, want de heggen-

een commune. De mannetjes heb-

mus is de geliefkoosde waardvogel

ben meerdere vrouwtjes, maar ook

van de koekoek. Een waardvogel is

Mar tha en Paul

deze laatste genieten van het leven
en verschillende vrouwtjes hebben
meerdere mannetjes. Om zicht
te krijgen op het liefdesleven van

Kleine anekdote:

deze kleine bandiet is onderzoek

Marjolein Bastin en Nico De Haan schrijven in hun boek "Kijk

gedaan door vogels te merken met

op vogels om het huis" dat er ooit een Victoriaanse dominee,

gekleurde ringen.

F.O. Morris, die niet op de hoogte was van het seksleven van de

Wat stelde men vast?

heggenmus, zijn parochieleden aanraadde om een voorbeeld te

Als het mannetje thuiskomt en hij
betrapt zijn wijfje op overspel, dan
sodemieter t hij eerst de bezoeker

nemen aan de levenswijze van deze vogel.

CARNAVAL
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zie voor meer foto’s www.heijen.info
of www.wortelpinheijen.nl
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AGENDA 2012

Zondag 1 april
V.V. Heijen 1 - Excellent 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Vrijdag 27 april
Muziek voor iedereen
20.00 uur Zaal Schuttershof

Zondag 8 april
Vogeltjesmarkt
9.30 uur Zaal Schuttershof

Zondag 6 mei
V.V. Heijen 1 - HRC’27 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Dinsdag 10 april
Zij Aktief:
Bezoek Floriade

Zondag 6 mei
Sint Dionysiusgilde		
Koningschieten
14.30 uur Schietterrein

Zaterdag 14 april
Die Original Maastaler
Kapellencarousel
20.00 uur D’n Toomp
Vrijdag 13 april en vrijdag 20 april
DJ Contest Heisa
20.30 uur Zaal Schuttershof
Donderdag 19 april
Zij Aktief
Creatieve avond bonbons maken
Zaal Schuttershof
Donderdag 19 april
Kunst Na Arbeid
Blijspel “Zusters, in zaken”
Gemeenschapshuis D’n Toomp
Vrijdag 20 april
Kunst Na Arbeid
Blijspel “Zusters in zaken”
Gemeenschapshuis D’n Toomp
Zondag 22 april
V.V. Heijen 1 - De Zwaluw 1
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

Zaterdag 12 mei
Slashback			
Feestavond i.v.m. 12,5 jarig bestaan
Zaal Schuttershof
Zondag 13 mei
Vogeltjesmarkt
9.30 uur Zaal Schuttershof
Donderdag 24 mei
Zij Aktief			
Clini Clowns
Zaal Schuttershof
Zaterdag 26 mei:		
Heisa: Mainstreet Dance Event
Zondag 27 mei:		
Heisa: Dorpsfeest met brunch
Zondag 27 mei
(1e Pinksterdag)
Fanfare E.M.M.		
Pinksterconcert
9.30 uur Kerk

Maandag 28 mei (2e Pinksterdag)
(NIEUWE DATUM)
Sint Dionysiusgilde		
Rommelmarkt
11.00 uur Manege “De Kleine Hoef ”
Vrijdag 1 juni
		
V.V. Heijen			
Jeugdkamp
Zaterdag 2 juni		
V.V. Heijen			
Bedrijventoernooi
Zondag 3 juni
Zeskamp Sportpark 'de Heiklamp'
Zaterdag 16 Juni
Zondag 17 juni
Volksdansgroep Iduna 50-jarig jubileum
Donderdag 21 juni
Zij Aktief			
Fietstocht met bezoek tuin
“In het volle leven”
Zaterdag 30 juni
Fanfare E.M.M.		
Midzomeravondconcert
20.00 uur D’n Toomp

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt
op 26 april 2012. Hierin onder andere een interview met Slashback.

