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INTRODUCTIE

De redactie heeft weer flink aan de weg getimmerd. Dat geldt ook voor onze ‘freelance’ medewerkers Martha en Paul Toonen en Edwin Jans namens het bestuur van
vereniging Hèjje Mojjer. Nieuw is de bijdrage van Riet Reijnen en Gerrie Franken.
Een tijdje terug kwam ter sprake, dat het beschrijven van markante Heijense gebouwen en hun geschiedenis interessant zou kunnen zijn. Riet en Gerrie hadden
al een aantal panden op het oog. Ziehier de nieuwe rubriek: ‘Van toen tot nu’. De
pagina Spelen met Taal heeft tijdelijk het veld moeten ruimen, we hebben immers
in totaal 36 pagina’s beschikbaar en je kunt elke pagina maar één keer gebruiken.
Uiteraard ook weer enkele interviews, het verenigingsnieuws en het prikbord. Let
ook op de oproep van Hèjje Mojjer op bladzijde 27: een kans om mee te werken aan
een mojjer Heijen.Tot slot wijs ik op de bijdrage over het 25-jarig jubileum van pastoor
Reijnen. Wij 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.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huis-aanhuis verspreid.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
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6598 AZ Heijen
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

My home is
my castle
Lord Edward Coke zei het al: elk huis is voor zijn bewoner
een kasteel, een vesting. Het dient voor hem als bescher-

Word jij de nieuwe
publiekskoning 2012?
Zondag 6 mei 2012 houdt het
St. Dionysiusgilde haar jaarlijks
koningschieten.

ming tegen geweld en om er te genieten van zijn rust.
Aan deze spreuk moest ik laatst denken toen het
dievengilde had toegeslagen in een woning aan de
Lijsterbesstraat. Een klein raampje boven de voordeur

Er wordt geschoten op houten ''vogels''. En wie
het laatste stukje naar beneden schiet, mag zich

was voldoende om binnen te komen. De onverlaten

koning of koningin van het St. Dionysiusgilde

gingen aan de haal met een kluis met inhoud. Volgens

noemen. De gildeleden strijden om deze hoog-

het krantenbericht bestond de inhoud uit sieraden, do-

ste functie binnen het schuttersgilde. Er wordt

cumenten en geld. Wellicht was het geld verzekerd en

dan bepaald wie de nieuwe koning of koningin

konden de documenten na een hoop gedoe vervangen
worden, maar…. sieraden hebben bijna altijd een grote
emotionele waarde. Ze zijn uniek en onvervangbaar!

wordt, als opvolger van de koning van 2011,Wim
Roosengarten. Bij de jeugd tot 18 jaar wordt er

Een motorzaak aan de Groote Heeze had ook last

geschoten voor een opvolger van jeugdkoning

van ongenode gasten. Deze gingen aan de haal met

Pascal Vinck. Voor de gildeleden draait het dus

lederen motorkleding, nadat ze de nodige vernie-

om de strijd om dit koningschap.

lingen hadden aangebracht om binnen te komen.
In een in aanbouw zijnd huis aan het Kranenveld is de
verwarmingsketel binnen een week nadat hij geplaatst

Publiek is van harte welkom, als toeschouwer,

was en ook diverse keukenapparatuur ontvreemd.

voor een lekker drankje, maar vooral ook om

In Nieuw-Zeeland brak een dief twee keer in op één

mee te doen. Want natuurlijk hebben we ook

dag en in dezelfde woning. De eerste keer nam hij

weer wedstrijden voor het publiek. Ook dan

onder andere een laptop, een camera en een por-

wordt er geschoten op een houten vogel. Eén

temonnee mee. De tweede keer gaf hij de spullen terug en maakte hij zijn excuses. Helaas zijn
er maar weinig criminelen die op deze manier hun
spijt betuigen voor hun onverkwikkelijke daden.

voor volwassenen en één voor de jeugd. Wie
mag zich dit jaar publiekskoning(in) noemen?
Wie gaat er met een mooie beker naar huis?

Maar wat doe je eraan? Hoe je je huis ook beschermt
(zorgen dat ramen en deuren gesloten zijn, dat hang- en

De wedstrijden beginnen om 14.30 uur op het

sluitwerk in orde zijn met veiligheidssloten, inbraakwe-

schietterrein “De Maasarm”.

rend glas en ga maar door, zorgen dat waardevolle spullen niet uitnodigend in het zicht liggen) het is geen garantie dat het boeventuig wegblijft, maar het werkt wel
vertragend. Het gespuis moet in ieder geval meer moeite doen en zoekt wellicht een eenvoudiger adres. Deze
laatste opmerking is een mooi voorbeeld van een open
deur intrappen. In dit verband niet zo handig, maar toch.
Was het maar zo gemakkelijk als bij tomaten: de nieuwe scheuten in de bladoksels (dieven) moet je weghalen, omdat ze zoveel voedsel weghalen, dat dit ten
koste gaat van de bloemtrosjes en nieuwe tomaten.
Deze dieven breek je eenvoudigweg af en klaar is kees.
Konden we ook maar zo gemakkelijk van echte dieven
af komen….

Toegang en meedoen is gratis, dus kom allen!
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Voetballen voor meisjes
Het voetbalteam (E2g) van Daniek Peeters is
op zoek naar meisjes, zodat ze na de zomervakantie een E-meisjesteam kunnen vormen.
De meiden zijn al ijverig geweest en hebben
zelf een flyer gemaakt. Deze hebben ze op
school opgehangen
Ze zijn al de klassen rond geweest om te
werven. Ze hadden ook bedacht om een
oproep in het Hèjs Nèjs te plaatsen om zo
ook ouders/meiden attent te maken op hun
actie.... Bij deze.

Hans Schiks vrijwilliger van het jaar bij V.V. Heijen
Eind maart werd de jaarlijkse vrijwilligersavond van VV Heijen gehouden. De avond vond geheel in Franse stijl plaats. De
aankleding, de spelelementen en de hapjes hadden allen met Frankrijk te maken.Veel belangstelling was er voor de sneltekenaar/karikaturist, die de gezichten van de aanwezigen op een prettige manier vastlegde op papier.VV Heijen prijst zich gelukkig
met het grote bestand aan vrijwilligers en doet daar via deze avond iets voor terug. Uit dit bestand wordt jaarlijks 1 persoon
gekozen, die extra in het zonnetje wordt gezet.
Dit keer viel de eer te beurt aan Hans
Schiks om gekozen te worden tot “vrijwilliger van het jaar”. Hans is al vele jaren trainer
en leider van een jeugdteam van VV Heijen.
Daarnaast is hij in het algemeen zeer betrokken bij de jeugdafdeling van de vereniging.Tenslotte zorgt Hans Schiks ervoor dat
jaarlijks op de laatste trainingsavond van het
seizoen het duel tussen “zijn” G-team en de
selectie van VV Heijen plaatsvindt. Iedereen
was het er over eens dat Hans deze uitverkiezing heeft verdiend.Voor zijn inzet werd
Hans Schiks onderscheiden met een speldje
en ontving hij een fraaie oorkonde. Partner
Stella Roodbeen werd in de hulde betrokken met een bos bloemen.
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Fanfare EMM en de Pinkstermis
(27 mei)
Traditiegetrouw zal het fanfareorkest van EMM met
Pinksteren de H.Mis opluisteren. De H.Mis begint om

Kernplan Heijen
Deze maand geen berichten van het bestuur,
maar een uitleg over het centrumplan Heijen.

9.30 uur. Daarna brunch op het Heisafeest!
Ontstaan en verloop
Bij de startvergadering van de werkgroep “ Laot Heijen
moier worre” op 10 mei 2007 is door de 80 aanwezigen onder andere als een ontwikkelpunt meegegeven
dat er behoefte is aan een duidelijke visie op de kern van
Heijen. Dit is later ook in het Dorpsontwikkelingsplan als
project 3 opgenomen: ‘ Totaalvisie op de herinrichting van
de dorpskern.’

Peeltoernooi
Op zaterdag 23 juni zal de slagwerkgroep meedoen
aan het Peeltoernooi in Meijel.
Voor nadere informatie zie www.fanfare-emm.nl

Midzomeravondconcert
Op zaterdag 30 juni houden we ons traditionele
Midzomeravondconcert in of bij D'n Toomp.
We streven naar een mooi programma voor jong
en oud. Je kunt er nader over lezen in het Hèjs Nèjs
van juni, maar noteer de datum alvast, zodat je dit
zomerse concert niet hoeft te missen.

Dinsdag 20 september bezocht het college van Burgemeester en Wethouders van Gennep Heijen, om
te horen wat er leeft in Heijen. ’s Middags wandelden
burgemeester en wethouders samen met leden van het
bestuur en enkele werkgroepen van Hèjje Mojjer langs
een aantal belangrijke plaatsen. ’s Avonds kwamen ruim
honderd inwoners van Heijen naar D’n Toomp om in
gesprek te gaan met het college.
Op deze avond kwam ook het DOP ter sprake, dus ook
de vraag “waar is de kern van Heijen”. Enkele locaties die
toen werden aangedragen: het terrein bij D’n Toomp, het
kermisterrein, het plein bij de kerk en het Heisa terrein
(maisplak) bij de Hoofdstraat. Met deze informatie is de
gemeente aan de slag gegaan en is aan MTD, landschapsarchitecten, opdracht gegeven om een opzet voor
het plan kern Heijen te ontwikkelen. Op 8 november is
het bestuur van Hèjje Mojjer uitgenodigd om de ideeën
te komen bekijken.
Het bestuur heeft geen voorkeur uitgesproken met
betrekking tot de inrichting van de kern, maar heeft
besproken hoe de inwoners van Heijen kunnen worden
betrokken. Hierna is in overleg tussen de gemeente
en Hèjje Mojjer besloten de ideeën zo snel mogelijk
in Heijen te presenteren. Deze presentatie is op 15
december geweest in zaal Schuttershof. Er waren toen
ongeveer 65 mensen aanwezig. MTD had zich verdiept
in Heijen, de geschiedenis, de ligging, het DOP en gaf aan
dat in hun visie het plein voor de kerk de het meeste het
hart en de kern van Heijen vormt.Verder stelde

HEJJE MOJJER

MTD voor om van het veld aan de Hoofdstraat een
evenemententerrein te maken en op het kermisterrein
seniorenwoningen te zetten. Ook had MTD ideeën hoe de
Sleedoornstraat, voor de school, er uit zou kunnen zien.Tijdens de discussie die volgde zijn er nog nieuwe ideeën naar
voren gekomen. Het idee van bouwen op het kermisterrein
lag voor de aanwonenden gevoelig. De vraag werd gesteld
of de seniorenwoningen wel nodig zijn en of er niet meer
vraag naar starterswoningen is.Vanuit het publiek werd
geopperd om het kermisterrein gedeeltelijk in te richten
met levensloopbestendige woningen en speelvoorzieningen
en tevens (senioren) woningen te plaatsen bij D’n Toomp. Bij
handopsteking wordt vastgesteld dat de voorkeur van het
publiek grotendeels uitgaat naar variant 4: een combinatie
van woningen op het kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat
en woningen bij D’n Toomp. Hier is MTD weer mee aan de
slag gegaan.
Presentatie 27 maart 2012:
Na de algemene jaarvergadering van Hèjje Mojjer, die goed
bezocht werd en waar nog een werkgroep “ aankleding
Heijen” in het leven is geroepen, presenteerde de gemeente
het definitieve plan kern Heijen.Tijdens deze presentatie
waren ongeveer 90 mensen aanwezig. Om de vragen over
over het type woningen te beantwoorden had de gemeente, Wilbert Pothof, directeur van Destion, uitgenodigd. De
heer Pothof legde uit dat de vraag aan seniorenwoningen
voortkomt uit de bevolkingsopbouw. Ook legde hij uit dat
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Destion het huidige kermisterrein de enige goede bouwlocatie vindt. MTD heeft verder met betrekking tot schetsen
onderbouwd waarom bouwen bij D’n Toomp, zoals geopperd op 15 december, niet haalbaar of niet functioneel is.
Op deze avond was wederom het kermisterrein een punt
van discussie. Aanwonenden hadden bezwaren tegen het
bebouwen van het kermisterrein. Na afloop van de avond
vertelde wethouder Vandermeulen dat de gemeente op
basis van de twee informatieavonden van mening is dat het
plan genoeg draagvlak in Heijen heeft en dat de ideeën
verder concreet worden gemaakt. De gemeenteraad zal
echter ook eerst het budget moeten toekennen.
Bestuur Hèjje Mojjer:
Het bestuur van Hèjje Mojjer zal de komende tijd zo veel
mogelijk de ontwikkelingen blijven volgen en eventuele
belangrijke zaken aan de inwoners van Heijen voorleggen.
Ons doel is een mojjer Hèjje te maken.
Met vriendelijk groet,
Bestuur Hèjje Mojjer.

8

JUBILEUM PASTOOR

Ik liet het
maar op mij
afkomen…
Een paar dagen na de viering van het 25-jarig priesterjubileum op 25 maart jl. praatten we even na met pastoor
Harry Reijnen. Hij is nog enigszins beduusd over alle
feestelijkheden die hem te beurt zijn gevallen.

Pastoor: “Het begon al op de zaterdag

Heijen. Bevriende buren waren meegeko-

heb gezegd dat er van een priester wordt

voor het feest. Het kerkbestuur en vrijwil-

men. Zij hebben hen gereden. Het gilde

verwacht dat hij godsdienstig is, sober leeft,

ligers waren urenlang in de weer om de

kwam mij thuis ophalen. Ik waardeerde dit

standvastig en trouw is. Mijn ouders heb-

kerk van binnen en van buiten mooi te

zeer omdat ik weet dat ze in eerste instan-

ben mij deze ingrediënten aangeleverd. En

versieren. Binnen stonden drie prachtige

tie hun jaarlijkse rommelmarkt hebben uit-

zij staan weer op de schouders van hun

bloemstukken, een op het altaar en twee

gesteld voor deze speciale gelegenheid en

ouders. Het godsdienstige kwam zeer

op de communiebanken. Deze bloemstuk-

ik waardeer het nog meer omdat ik weet

sterk uit de vader van mijn moeder. Ik her-

ken waren er al tijdens het H.Vormsel dat

dat dit een unaniem besluit was.”

inner mij nog goed dat ik als tienjarige jon-

een paar dagen ervoor plaatsgevonden

gen eens aan mijn opa vroeg wat vloeken

had. Het kerkbestuur en de werkgroep

Iedereen die de H. Mis heeft bezocht moet

was. Opa heeft mij toen voor eens en voor

Vormsel hadden een mooie combinatie

met enige ontroering geluisterd hebben

altijd op het hart gedrukt dat ik nooit ofte

gemaakt, zodat de kerk schitterend in de

naar het welkomstwoord van pastoor. Een

nimmer mocht vloeken! Dat maakte grote

bloemen stond. De kinderen die binnen-

zeer persoonlijke welkomstwoord, een die

indruk op mij. Sober leven, niet te veel

kort de eerste Heilige Communie doen,

recht uit het hart kwam.

hechten aan materiële dingen, dat kwam

hadden al mooie collages gemaakt en er

van mijn vader en mijn grootvader. Je hoeft

hingen twee prachtige harten aan de muren, alles om de sfeer in de kerk te verhogen. Buiten was het versierd met dennenboompjes en papieren roosjes. Boven

Pastoor lacht, “ja, dat zit dus allemaal in
mijn genen!”

de deur hing een grote guirlande met 25
in het midden. Processiepaaltjes en proces-

Hij begon met een persoonlijk dankwoord

niet in armoede te leven, maar als er is wat

sievlaggetjes waren erbij gezet. Alles was uit

naar de parochianen voor het vertrou-

er moet zijn, moet je tevreden zijn. Trouw,

de kast gehaald, kosten noch moeite wa-

wen dat zij hem al zo veel jaren schenken.

dat komt van mijn oma van moeders zijde.

ren gespaard.

Daarna bedankte pastoor uitgebreid zijn

Ogen zijn de spiegel van de ziel. Honden-

ouders. Zij zijn degenen geweest die de

ogen, zo noem je dat.

Op de ochtend van het feest kwamen

“ingrediënten” hebben aangereikt die hem

mijn ouders, die al over de tachtig zijn, naar

tot pastoor hebben gemaakt. Pastoor: “ik

JUBILEUM PASTOOR
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En als laatste standvastigheid, een eigen-

planken gaf pastoor aan “dan gaat er wat

Wat fijn dat uw ouders het nog mee

schap van de moeder van vader. Eerst

door je heen: je kunt gaan vloeken, razen

mochten maken.” Pastoor is er zicht-

nadenken, maar dan altijd achter je be-

of tieren, maar je kunt ook zingen: Steeds

baar blij mee.

sluit blijven staan. Een man een man, een

zal Hij voor mij zorgen. En dat deed Ma-

woord een woord.”

rie. Een vloek heeft zij nooit geuit.”

Na de Mis was er gelegenheid tot

Na de feestelijke Mis kwam een paro-

feliciteren waar honderden mensen

Pastoor lacht, “ja, dat zit dus allemaal in

chiaan uit Afferden naar hem toe. Zijn

gebruik van hebben gemaakt. Zeker

mijn genen!”

vrouw was drie maanden geleden over-

tot kwart over een is pastoor be-

leden en hij vertelde pastoor dat hij in

zig geweest alle handen te schud-

Ook sprak pastoor over zijn drie jaar

deze woorden heel diep herinnerd werd

den. Tijdens dit feliciteren zong het

geleden overleden dierbare huisgenote

aan het ziekbed en het overlijden van zijn

Grensland Mannenkoor uit Sieben-

Marie. Hij gaf aan dat hij door Marie

vrouw. Deze bekentenis betekende heel

gewald. Dat heeft pastoor zeer ge-

zichzelf ook goed had leren kennen. Hij
heeft 10 jaar lang samen met haar onder een dak gewoond. En natuurlijk heeft
ook pastoor menselijke gevoelens. Maar
hij heeft in deze tien jaar ervaren dat de

“Dat u uw gevoelens vanmorgen met ons hebt willen
delen vond ik heel bijzonder.Wat fijn dat uw ouders het
nog mee mochten maken.”

geestelijke krachten en gevoelens in hem
groter waren dan de menselijke en hij is

veel voor pastoor. Pastoor heeft voor

waardeerd. Na afloop gingen pastoor,

er Marie zeer dankbaar voor dat hij dit

zijn jubileum tot zijn grote verras-

zijn ouders en dierbaren even naar huis

door het leven met haar heeft ervaren.

sing een enorme hoeveelheid felici-

om uit te blazen, daarna ging het gezel-

tatiekaarten ontvangen, allemaal met

schap naar het zuiden, naar Pey. Onder-

Marie was lid van het gezinskoor en

mooie teksten. Ze staan door het

weg genietend van een heerlijk dinertje.

haar lievelingslied was: “Steeds zal Hij

hele huis verspreid op tafels, kasten

Pastoor heeft de maandag na het feest

voor mij zorgen”. Een lied dat ook deze

enzovoort. Een geweldige collectie!

met zijn ouders doorgebracht. Dit had

morgen door het koor gezongen is op

Een van de teksten op de kaarten

ook een praktische reden: de winterban-

speciaal verzoek van pastoor. Toen Marie

wil hij ons niet onthouden: “Dat u uw

den van de auto van pastoor moesten

op 53-jarige leeftijd ziek op bed kwam

gevoelens vanmorgen met ons hebt

worden omgewisseld en dat gebeurt al-

te liggen met het enige vooruitzicht zes

willen delen vond ik heel bijzonder.

tijd in een garage in Pey…..

Pastoor Harry Reijnen geflankeerd door zijn ouders, Lies en Toine Reijnen-van Halbeek
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INTERVIEW

Truus Vullings presenteert trots de nieuwe aspergeschilmachine

Wanneer hebben jullie ze geplukt?
Zomaar een van de vragen die Frans en Truus Vullings wel eens te horen krijgen bij de verkoop van hun
product: Limburgs Trots, de Asperge. Omdat het aspergeseizoen begonnen is leek het ons een goed idee
eens langs te gaan bij dit goedlachse echtpaar dat al jaren een aspergebedrijf runt. Begon Frans in 1988
met 30 are asperges, nu is het 3,5 hectare en het bedrijf is nog groeiende. De asperges waren het alternatief voor de melkkoeien. Er mocht destijds niet meer worden uitgebreid in verband met het melkquotum.

Truus en Frans

Vader en moeder Vullings leven niet meer. Vader had een

Truus (60) is geboren in Nijmegen en ze woonde in Beuningen

boerderij met koeien, varkens, kippen en akkerbouw. Van

toen ze Frans (52) tijdens een dansavond leerde kennen. In

die kippen zijn er nu nog drie over…! Zij zitten gezellig

die tijd was ze hoofd van de huishouding van Hotel Erica in
Berg en Dal. Dat is inmiddels 21 jaar geleden. Haar vriendinnen
vonden het prachtig: Truus werd boerin! Frans is geboren en

"Haar vriendinnen vonden het prachtig:
Truus werd boerin!"

getogen in het huis dat zij bewonen. In 1974 kwam hij wegens
ziekte van vader Vullings vervroegd van de Land- & Tuinbouw-

in het knusse kippenhokje dat vooraan in de tuin staat.

school in Nijmegen. Zo moest hij al snel aan de slag, maar dat

Sinds 1998 zijn de melkkoeien verdwenen en hadden ze

vond hij niet erg, want hij wilde altijd al boer worden. Frans

alleen nog zoogkoeien. Sinds vorig jaar zijn er helemaal

heeft een tweelingbroer en een zus die drie jaar ouder is.

geen koeien meer op het bedrijf. Frans heeft nog enkele

BEDRIJFSINTERVIEW
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jaren suikermaïs geteeld, maar dat was erg arbeidsinten-

Truus spreken vol lof over hun medewerkers. Ze zijn

sief. Hij hield er menige blaar op zijn handen aan over

echt goed. Sommige komen al jaren bij hen. Als de asper-

tijdens het plukseizoen. De maïs was van het zoete soort,

ges gestoken zijn gaan ze een voor een door een machi-

vooral bedoeld voor de barbecue. Als de kolven rijp wa-

ne die de asperges keurig op maat afsnijdt, schoonwast

ren moesten ze binnen twee weken geoogst worden,

en sorteert op maat en kwaliteit. Dit arbeidsintensieve

anders werden ze te droog. Alle kolven moesten op

proces hoeven ze dus niet zelf meer te doen. En hun

maat gesneden worden en naar de veiling gebracht. Op

laatste aanschaf is een heuse schilmachine. Een wonder

een gegeven ogenblik wogen de kosten niet meer tegen

van techniek! Je kunt dus vanaf dit seizoen geschilde as-

de baten op en is Frans gestopt met deze teelt.

perges kopen. De prijs voor het schillen is € 1,00 per kilo.

De asperges

De verkoop verzorgen Frans en Truus helemaal zelf. 90%

Iedereen kent de karakteristiek uitziende aspergebed-

van de opbrengst wordt aan huis verkocht. Ook leveren

den, we rijden of fietsen er dagelijks langs. De planten

ze aan de groenteboeren in de omgeving, bijvoorbeeld

worden machinaal gepoot. De jonge plantjes zien eruit

aan Frans Elemans. Vrijdag en zaterdag zijn de drukste

als “inktvissen” (zie foto). Bovenop zie je een klein kluitje

dagen. Ook op zondag zijn ze de hele dag geopend. Ze

waaruit de asperges naar boven groeien met eronder

verkopen ook eieren en aardbeien, die ze betrekken van

een hele tros wortels. Na 8 tot 10 jaar is de plant op en

collega’s in de buurt. De klanten komen niet alleen uit

moet hij vervangen worden. Elk jaar na het seizoen laat

de hele regio, maar ook van ver weg. Zo hebben ze een

Frans de planten op het bed uitgroeien en dan zie je de

paar vaste klanten uit Nieuwegein en Culemborg die een

pluimvormige planten boven de grond komen.

aantal keer per seizoen langs komen en voor de hele

De asperges beginnen in het midden van het kluitje in

buurt en familie de bestelling komen ophalen.

"Iedereen kent de karakteristiek uitziende aspergebedden.We rijden of
fietsen er dagelijks langs."
een rondje te groeien en ieder jaar komt er een ring bij.
Dat proces gaat dus zo’n 8-10 jaar door. Door de bedden te bedekken met folie hoeft er nog maar één maal
per twee dagen gestoken te worden. Vroeger moest dat
twee tot drie keer per dag gebeuren, dit omdat de asperges als ze met het kopje uit de grond steken, meteen
verkleuren. Minitunnels zorgen ervoor dat er warme
lucht door de folie gaat en dat vervroegt en versnelt
het rijpingsproces. Frans en Truus hebben acht man personeel gedurende het steekseizoen. Het seizoen begint
rond 1 april en duurt tot 24 juni. Dan zijn er zes Poolse
medewerkers en twee Nederlandse actief. De Polen vinden onderdak bij Deenen aan de Hoofdstraat. Frans en

Wordt vervolgd op blz. 13

BEDRIJFSINTERVIEW

13

Het ultieme aspergerecept.

naar Egypte en Mallorca geweest.” Frans legt in het win-

We vragen Frans en Truus naar hun favoriete recept.

terseizoen wekelijks een kaartje met een paar mannen

Frans’ favoriet is het klassieke recept. De asperges ge-

uit de buurt. Als de klok naar de zomertijd gaat heeft

woon koken, uitlekken, hardgekookt ei en gekookte ham

iedereen het weer druk en worden de kaartavondjes

in reepjes erbij. Daarover gesmolten roomboter.

een paar maanden opgeschort.

"Frans’ favoriet is de asperges gewoon
koken, uitlekken, hardgekookt ei en
gekookte ham in reepjes erbij. Daarover
gesmolten roomboter."
Gekookte aardappelen erbij en soms een stukje vlees,
maar dat hoeft niet per se. Smullen maar! En de aspergesoep kookt Truus als volgt: aspergestukjes en eventueel wat aspergeschillen opzetten met bouillon, een half
uurtje koken. De bouillon zeven. In een andere pan van

Sfeertekening op de muur in de verkoopruimte

boter en bloem een roux maken, de bouillon erbij gieten
en daarna de stukjes asperge toevoegen en wat room,
peterselie en peper erbij. Niet te veel peper, waarschuwt
Truus want dat haalt de smaak weg.
Hebben jullie behalve de asperges nog andere
hobby’s?
Truus: “We gaan graag een stukje fietsen en op vakantie
naar de zon. Liefst naar Turkije, maar we zijn ook al eens

Praktische informatie
Je kunt de asperges eventueel telefonisch bestellen en op
de afgesproken dag afhalen. Het telefoonnummer is 0485531865, adres Hoofdstraat 58. Het bedrijf is van 1 april
tot en met 24 juni dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00
uur. Lees alles over de Koningin van de Groente op www.
asperge.nl
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Bestaat God?
Steeds hebben mensen een Opperwezen erkend, al werd het godsbegrip
ook verduisterd door primitieve opvattingen of door een losbandig leven.
In de voorhistorische spelonken vinden we sporen van godsverering.
Op de eeuwenoude stenen van Egypte en Babylonië ontcijferde men de
geheimzinnige lettertekens en men vond er lofzangen op de Opperheer.
De Romeinse en Griekse wereld was overdekt met de blanke heerlijkheid
van marmeren tempels. Toen de apostel Paulus de straten van Athene
doorkruiste, ontdekte hij een altaar met het opschrift: Aan een onbekende
God. Toen zei hij in een toespraak op de markt: “Mannen van Athene, ik
zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens. Welnu, wat gij
vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.” Eerst luisterden
zij aandachtig maar toen hij begon over Jezus’ opstanding, schudden ze het
hoofd en lieten hem alleen staan. Zo moeilijk is het blijkbaar om mensen te
overtuigen. Zonder Gods hulp, zonder het geschonken licht van boven lukt
het niet.
De bijbel zegt ons dat God, die de oorsprong en het doel van alles is, met
het verstand gekend kan worden en wel uit de geschapen dingen. Als de
dingen geschapen, gemaakt zijn, dan moet er ook een Maker, een Schepper
zijn. Een Schepper die op zijn beurt nooit geschapen is, ook al kun je je
er geen voorstelling bij maken. Maar in werkelijkheid laten velen zich niet
overtuigen en blijven steken in twijfels. Er is méér nodig, namelijk: geloof.
Waar het verstand tekort schiet, daar bouwt het geloof verder door op
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

de basis van het verstand. Vanaf dit punt, vanaf deze springplank, waagt de
mens de sprong omhoog en het geloof overbrugt de afstand van twijfel naar
zekerheid. Juist die sprong in het mysterie van God wordt de bron van alle
licht. Een mens die in het diepste van zichzelf luistert naar die hogere stem
wordt door God verlicht. Het is zich toevertrouwen aan de Hogere, vol
vertrouwen. Die zekerheid komt tot stand midden in de mens, bij wijze van
spreken in zijn diepste kern. Het is een soort ingeving of intuïtie.
Zónder God zou de wereld met al haar leed zinloos zijn, een dwaasheid;
mét God wordt ze pas zinvol.
Pastoor H. Reijnen

HEISA
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Huwelijk
Op vrijdag 11 mei geven Tom Gisbers en Sarah Achterberg

De trekking vindt direct na de dienst van 28 mei

uit de Hermelijnstraat elkaar hun ja-woord in onze kerk en

plaats. Het winnende nummer wordt bekend gemaakt

wel om 13.30 uur. Wij wensen hen van harte alle geluk toe!

op www.heijen.info en in de volgende Heisa / Hèjs
Nèjs.

Communicanten
Op Hemelvaar tsdag 17 mei 2012 om 11.00 uur doen

Jubileum

elf kinderen hun Eerste Communie.

Terugkijkende op de jubileumviering van 25 maar t
jl. kan ik alleen maar uitroepen: “Wat was dat toch

Dit zijn: Lasse Hermsen, Ashley Zwitserloot, Evy Jansen, Jarne

geweldig, schitterend, onvergetelijk, super!!! ” U hebt

Gijsberts, Oliwia Radziejewska, Floor Coenen, Romi Franzmann,

werkelijk alles uit de kast gehaald. Ook mijn ouders

Max Willems, Lex Wilbers, Ruan Grens, Nick Traa.

hebben er volop van genoten. Uit de grond van mijn
har t bedank ik u allen oprecht! De waardering voelt

Verloting paaskaars

bijzonder goed!''

Tijdens de Pinksterdagen worden na de mis/woorden gebedsdienst weer lootjes verkocht voor de verloting van de paaskaars. Wilt u hieraan meedoen? Op
26, 27 en 28 mei krijgt u voor € 1,00 twee lootjes.

Vieringen in de maand mei 2012
Zaterdag 05 mei

geen dienst

Zondag 06 mei 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 12 mei 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 13 mei 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Donderdag 17 mei 11.00 uur	Hemelvaart en 1e heilige communie, Eucharistieviering o.a. m.m.v.
het Gilde
Zaterdag 19 mei

geen dienst

Zondag 20 mei 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 26 mei 19.00 uur

Pinksteren, Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 27 mei 09.30 uur

Pinksteren, Eucharistieviering met fanfare EMM

Maandag 28 mei 09.30 uur

2e Pinksterdag, Gebedsdienst met volkszang

HEISA
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In memoriam: Henk Pennings
Henk stierf op 11 maar t jl. in de leeftijd van 67 jaar.

Barcelona. Hiermee ging een har tenwens van Henk

Aan zijn overlijden ging een ziekteperiode van onge-

in ver vulling. Echter, gaandeweg namen zijn krachten

veer twee jaar vooraf. Het was een zware tijd waarin

steeds meer af en hij besefte dat hij zijn echtgenote

hoop werd afgewisseld door vrees. Na alle behan-

Koos alleen achter zou moeten laten. Dat deed hem

delingen werd vastgesteld dat genezing niet meer

heel veel verdriet; zij vormden samen al 45 jaar lang

mogelijk was. Deze jobstijding moest hij wel aanvaar-

een hecht paar.

den, maar toch bleef er een stille hoop op een beter
resultaat. Echter tevergeefs.
Ondanks zijn uitzichtloze situatie hield Henk de moed

Ten lange leste heeft hij zich met zijn lot verzoend

er in en maakte zelfs grapjes over zijn penibele le-

en zich overgegeven aan zijn onomkeerbaar lot. De

venskansen. Henk was een optimist en ging graag met

sfeer volle eucharistieviering bij zijn uitvaar t werd

andere mensen om. Zingen was een van z’n hobby’s.

opgeluisterd door “zijn Gezinskoor”. Velen uit de so-

Hij was trouw lid – tot het laatste toe – van ons

ciale kring van Henk en Koos hebben hem uitgeleide

Gezinskoor. Zijn interesse voor spor t en met name

gedaan. Hoewel hij al was gepensioneerd hebben

voetbal luwde niet; met de mensen van “Topspor t for

ook vele oud-collega’s in onze parochiekerk afscheid

Life” bezocht hij zelfs nog een voetbalwedstrijd in

van hem genomen. Moge hij nu rusten in de eeuwige
vrede van Hem die hij zo vaak met zijn zang hulde en
eer heeft gebracht.
Henk is slechts een kleine twee jaar lid geweest van
ons koor, maar hij én wij hebben daar veel plezier aan
beleefd. Als laatste groet hebben we op 16 maart zijn
afscheidsdienst opgeluisterd met de liedjes die Henk
graag gezongen wilde hebben tijdens zijn uitvaartdienst.
Wij wensen Koos en verdere familie en vrienden veel
sterkte toe bij het invullen van een leven waarin Henk
een dierbare herinnering zal zijn.
Het Gezinskoor

VAN TOEN TOT NU
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Van toen

tot nu

toen....

In een aantal komende edities van Hèjs Nèjs besteden we aandacht aan Heijense woningen die
minimaal zo’n halve eeuw geleden in ons dorp werden gebouwd en momenteel nog steeds het
dorp sieren.

Deze eerste uitgave nemen we jullie mee naar de,

men. Het dak werd er afgeschoten en moest na de oorlog
worden hersteld. Na de oorlog tot ongeveer 1948 werd de

voor zover ons bekend, oudste woning in ons dorp, woning bewoond door de families Gert Beumeler, met hun
het pand aan de voormalige Kerkstraat / School-

bakkerij, alsmede door de familie Piet Linssen. Toen werd de
woning door de kerk verkocht aan aannemersbedrijf Harrie

straat, tegenwoordig geheten Kasteelstraat (2 en Kaak. Deze splitste het pand in twee woningen, Kasteelstraat
2a), kadastrale ligging Sectie A 151.
Dit pand, ook wel genoemd “De Kapelanie”, dateert uit
het jaar 1756. (Het jaar waarin overigens ook Wolfgang
Amadeus Mozart werd geboren) De eerste bewoners van
de woning waren Gerrit en Sientje Muskens-van de Ven, die
geen kinderen hadden. Pastoor Bernts, indertijd pastoor in
Heijen “kocht” de woning van de familie in 1832 en woonde
er tot 1866. Hij kocht de woning omdat hij vreesde dat er
anders wellicht een café in gevestigd zou gaan worden, dat
dan direct naast de toenmalige kerk zou liggen. Toen hij in

2 en 2a.
Vanaf 1957 werd nummer 2 door de familie Kaak verhuurd
aan de familie Gommers (Sjang en Bets Gommers die hier
woonden met dochters Celine en Karin) en de woning
nummer 2a aan de familie Maas (Jan Maas jr. , echtgenote Ied
en kinderen Iet, Marion en Peter). Nummer 2a werd in 1991
door de familie Kaak verkocht aan het jonge stel, Jan Janssen en Dorie Rikken. Zij wonen hier met hun drie kinderen,
Marloes, Eline en Simon, nog steeds met veel plezier.
Wordt vervolgd op bladzijde 21.

1873 overleed kwam de woning bij testament in handen van
de kerk van Heijen, onder de bepaling dat het huis met de
tuin ter beschikking zou blijven van de kapelaan van Heijen.
Daarnaast moesten er jaarlijks twaalf Heilige Missen gelezen
worden.
Van 1909 tot 1936 werd de woning bewoond door meester
Van de Ven. Vanaf 1936 waren de kapelaans A. Geurts en
F. van der Haghen de bewoners van het pand. De oorlog
is het pand niet geheel zonder kleerscheuren doorgeko-

....nu
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Nummer 2 werd in die tijd verkocht aan Brigit en Klaas

De eiken balklagen in de beide woningen zijn nog origineel.Ver-

de Haas, die er met hun zoontje tot 1995 woonden. Zij

der is veel in de woningen vernieuwd. Dit opknappen ging niet

verkochten de woning aan Ellen Kusters die er inmiddels

zonder slag of stoot, daar kan Dorie over meepraten. Zij zakte

met partner Henk van Doorn ook alweer 17 jaar woont.

tweemaal op de eerste verdieping door het plafond en zou

Zelfs de kippen scharrelen bij tijd en
wijle nog porselein uit vervlogen tijden op

naar beneden zijn gevallen, ware het niet dat ze zich nog net aan
een balk kon vastklemmen. Ellen vertelt dat een aantal van de
Heijense oud-prinsen, niet alleen weten hoe Carnaval te vieren,
maar ook hun steentje hebben bijgedragen bij het opknappen

De woning nummer 2 heeft voor een gedeelte nog een

van haar woning, nummer 2.

begaanbare kelder, voorzien van een mooi gewelfd plafond.
Deze kelder loopt ook nu nog door tot onder het huidige

In de tijd dat er ’s morgens vroeg nog zandwagens door

wegdek aan de Kasteelstraat. Het andere gedeelte van de kel-

de Hoofdstraat reden trilde het er in de beide panden aan

der is eertijds dichtgestort. In de tuinen van de beide panden

de Kasteelstraat flink op los. De aardbeving die april 1992,

worden nogal eens spullen uit het verleden opgegraven zoals

Noord Limburg verraste, was voor Jan Janssen in eerste

schnapsflessen en vierkante spijkers. Zelfs de kippen schar-

instantie niet anders dan weer een zware vrachtwagen

relen bij tijd en wijle nog porselein uit vervlogen tijden op. De

die langs kwam denderen. Sinds het opknappen van de

beide woningen hebben ook nog een “ouderwetse beer- en

Hoofdstraat en het vrachtwagenverbod, is de rust in de

zinkput”, weliswaar tegenwoordig aangesloten op het reguliere rioleringssysteem. Naast de woning, op het perceel van
Jan en Dorie, bevond zich bij aankoop ook nog een schuurtje,
waaraan door Sjang Gommers het nodige vertimmerd was.
Sjang stond dit schuurtje af aan de nieuwe bewoners tegen de prijs van zegge en schrijven ƒ 50,=. De daken van de

Als buurman Sjang een sigaar opstak,
stroomde het sigarenluchtje ook bij de
familie Janssen de kamer binnen….
beide panden waren bij aankoop door de huidige bewoners

woningen weer teruggekeerd. Mocht u als lezer nog aan-

nog voorzien van zogenaamde stropoppen (stropoppen zijn

vullende informatie of oude foto’s hebben van de panden

kluwes stro die tussen de dakpannen gestopt werden om

Kasteelstraat 2 en 2a, en deze beschikbaar willen stellen,

regenwater dat onder de dakpannen terecht kwam, bij de

dan verzoeken we u contact op te nemen met Riet Reij-

eronder liggende dakpannen weer naar buiten te leiden).

nen, tel. 517305, mail: rietenkees@home.nl of Gerrie Fran-

Deze stropoppen waren in de ene woning bedekt met vloer-

ken, tel. 514418, mail: franklin97@home.nl. Ook informatie

bedekking als isolatie. De andere woning werd geisoleerd door

over en foto’s van andere nog bestaande oudere panden

plastiek met daartegenaan beschilderde asbestplaten. Een van

(bouwjaar voor 1955) in Heijen ontvangen zij graag.

de buitenmuren van nummer 2a was van leem, waar tegenaan
door de huidige bewoners een spouwmuur is geplaatst. De
tussenmuur naar de buren bleek niet wat je noemt luchtdicht.
Als buurman Sjang een sigaar opstak, stroomde het sigarenluchtje ook bij de familie Janssen de kamer binnen.
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Slashback:
“Al onze optredens zijn
legendarisch!”
Op 12 mei a.s. viert de Heijense coverband Slashback haar twaalfeneenhalfjarig jubileum. Of het nu
op een kermis, een braderie, een privé- of bedrijfsfeest is, de leden van Slashback treden overal met
veel plezier op. Het gevarieerde repertoire van deze band bestaat uit meer dan honderd nummers.
Van top 40 tot keiharde rock, maar ook Nederlandstalig en gouwe ouwe van onder andere Elvis
Presley, Slashback brengt het allemaal ten gehore. Wij zijn natuurlijk erg nieuwsgierig naar deze band!

De leden van Slashback van links naar rechts: Maartje van Kuppevelt, Dirk Ronnes, Monique Roosengarten, Bart
Janssen, Anthony de Miranda, Gerry Kersten, Bart Lamers

Op een kille voorjaarsavond gingen we daarom naar het

repeteren. Dirk vertelt: “Het eerste optreden was tijdens het

repetitielokaal in Zaal Schuttershof en luisterden eerst een

Millenniumfeest in Zaal Schuttershof. Wij, toen nog zonder

poosje naar hun muziek. We waren de kou in no time verge-

naam, verzorgden die avond de muziek samen met verschil-

ten! Na afloop van de repetitie spraken we met de leden van

lende artiesten uit Heijen. Dat smaakte natuurlijk naar meer.”

deze enthousiaste band.

Door de jaren heen timmerde Slashback flink aan de weg.
Nu, 12,5 jaar later, maken ook Anthony de Miranda (basgi-

Even voorstellen

taar), Gerry Kersten (keys), Monique Roosengarten (drums)

Bart Janssen (elektrische gitaar), Bart Lamers (elektrische en

en Maartje van Kuppevelt (leadvocals) deel uit van de band.

akoestische gitaar) en Dirk Ronnes (leadvocals) zijn de band-

Een band als Slashback kan natuurlijk niet zonder goed licht

leden van het eerste uur. Dirk vertelt dat Slashback ontstaan

en geluid. Daarvoor kunnen zij altijd rekenen op geluidsman

is uit een gelegenheidsbandje van de tennisclub. Jan Hendriks

Raymond van den Berg.

en Cor van Duuren speelden traditioneel op een jaarlijkse
feestavond en wilde graag het stokje overdragen. Een paar

De band treedt ook op als Slashback XL en wordt dan uit-

muzikanten hebben dit toen opgepakt en zijn serieus gaan

gebreid met een spetterende blazerssectie bestaande uit Paul
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Brons (trompet) en Maut van Ommen (altsaxofoon). Voor

los gingen op de dansvloer, dat de pollen gras in het rond

een lekkere avond swingen ben je bij Slashback Extra Large

vlogen, ook richting de apparatuur. “Zand en apparatuur: dat

dus aan het juiste adres? “Ja hoor, wij zijn van alle markten

is natuurlijk geen goede combinatie”, vertelt Bart. “Gelukkig

thuis”, lacht Dirk.

minderde het. Door de stofwolken heen zagen we dat het
publiek als vanouds een geweldige avond had”, grapt Bart.

Niet alleen muzikaal zijn de bandleden goed op elkaar inge-

Bart Lamers vertelt dat ze ook eens naar Amsterdam gere-

speeld.Tijdens het interview vliegen de grappen over en weer

den zijn voor een optreden op het jubileumfeest van IBM PC.

over de tafel. Het is een hechte vriendengroep.

Onderweg daarheen werd er lekker gepicknickt. “Een onvergetelijke dag, het liep onverwachts uit op een soort bedrijfs-

Nog leuke herinneringen aan optredens?

uitje voor onszelf”, lacht Bart.

“O ja!”, roepen ze in koor. Eigenlijk zijn al hun optredens legendarisch, vertellen ze met een knipoog. Maar er is er wel een

Toekomstplannen?

aantal optredens waar ze speciale herinneringen aan bewaren.

Sinds kort speelt Slashback regelmatig in Duitsland. Zo staat

Zo stonden ze tijdens de Lindefeesten in het voorprogramma

er binnenkort een heuse ‘Kneipentour’ op het programma.

van bekende formaties als Rowwen Hèze en de Band Zonder

Wordt vervolgd op bladzijde 30.

Banaan. Daar hadden ze een leuk contact met de bandleden
van BZB en werd er achter de schermen gezellig samen gegeten. Ook heeft Slashback eens in het voorprogramma van
Rob de Nijs en Jovink & de Voederbietels gestaan.
Slashback kijkt nog steeds met verbazing terug op een optreden bij een vriendengroep in Wanroij. Deze vriendengroep
organiseert ieder jaar een weilandfeest met een band, hamburgers en de nodige kratten bier. Bart Janssen vertelt dat
Slashback nauwelijks begonnen was toen de bezoekers zó
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Slashback treedt dan op in Heiligenhaus, Emmerich en Geldern.

gen worden aan de kinderen. We willen de jeugd die mid-

De optredens in Duitsland bevallen de bandleden zeer goed.

dag daarom enthousiast maken voor muziek door een soort

“Het publiek is superenthousiast! We kregen onlangs zelfs een

van muziekworkshop”, vertelt Monique. ’s Avonds volgt een

keer allemaal een bos bloemen na afloop van het optreden”,

spetterend optreden in Café Zaal Schuttershof. De bandle-

vertelt Maartje. “Er wordt intens geluisterd en na ieder num-

den zullen vier sets ten gehore brengen waarin alles uit de

mer enorm geapplaudisseerd”, vult Anthony aan. De bandleden

kast gaat. Er is daarnaast een DJ die de boel flink aan de gang

zouden het hartstikke leuk vinden om vaker in Duitsland op te

zal houden waardoor ook niemand zich tussen de sets door

mogen treden. Bart vertelt dat de band inmiddels ook in zee

hoeft te vervelen.

is gegaan met een boekingskantoor uit Duitsland en met een
boeker uit Nederland. Ook de komende tijd geen tekort aan

Het jubileumfeest vindt plaats op 12 mei 2012 en begint om

optredens voor Slashback dus!

20.30 uur. De zaal is open om 20.00 uur en de entree is GRATIS! De bandleden hopen op een grote opkomst, want dit

Het jubileum en de speciale jubileumactie

wordt “Een optreden dat je écht niet mag missen!”

De datum 12-5 is niet toevallig gekozen, dit komt mooi overeen met twaalfeneenhalf. Maar wat staat er op deze mooi

We zouden het haast vergeten, maar ter gelegenheid van hun

gekozen datum allemaal te gebeuren? Monique vertelt dat

jubileum heeft de band een speciale jubileumactie. Indien er

de band al in de middag aftrapt met een heuse kindermid-

een boeking gedaan én betaald wordt vóór het jubileumfeest

dag. “Het muzikale stokje moet immers een keer overgedra-

op 12 mei a.s. treedt Slashback op voor de helft van de prijs.
Een klein fooitje voor in de kas van jubileumfeest is daarbij
natuurlijk van harte welkom. De datum van dit optreden is in
te vullen naar keuze tot uiterlijk 31 december 2013.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie en/of boekingen op www.slashback.
nl. Daar zijn onder meer updates over het jubileumfeest en
de ‘Kneipentour’ in Duitsland te vinden. Ook de spetterende
nieuwe promovideo van de band is daar te zien!

PRIKBORD
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NIEUWE PROJECTGROEP
HÈJJE MOJJER
Tijdens de laatste jaarvergadering op
27 maart 2012 is besloten om een groep
mensen samen te stellen die zich gaan
bezig houden met de aankleding van het
dorp. Bijvoorbeeld bankjes, leuker maken
van entree dorp, kerstversiering etc.
Wil je ook helpen met het verfraaien van
ons dorp meld je dan aan voor de projectgroep PROMOTIE. Je kunt dit doen bij
Frans Storms 516063

Mei
Oh, de lente is zo'n mooie tijd
in dit seizoen raak ik altijd diep bewogen
als ik naar buiten kijk met mijn betraande ogen
en zie dat we van de winter zijn bevrijd
Het frisse groen, het felle geel der bloemen
de vogels die om het hardste fluiten
met tranen in de ogen sta ik buiten
en tracht me met dit voorjaar te verzoenen
Ik zie de lammetjes in de weide springen
nog onbewust van lamsboutjes met Franse kruiden
ik voel de voorjaarswinden uit het zuiden
en overal zie ik steeds nieuwe dingen
De planten die hun bladeren ontvouwen
de bloemen met hun prille kleuren
ik zie het allemaal gebeuren
maar kan het niet met droge ogen aanschouwen
Mijn huisarts die ik van mijn tranen had verteld
van mijn ontroering en de vele waterlanders
bekeek het medisch, dat was duidelijk anders
en heeft toen hooikoorts bij mij vastgesteld
Even een receptje halen in de apotheek
en spoedig nu verdwenen alle tranen
die anders elk voorjaar weer naar buiten kwamen
niet van ontroering naar nu bleek
Glimlachend sta ik buiten in die lieftalligheid
en draai de lamsbout op de barbecue
met kruiden, een Bordeaux en Franse kaasjes toe
oh, de lente is zo'n mooie tijd!
Michiel van der Kwartel, Hezeland

Welkom in Heijen
De Boommarterstraat heeft er een bewoonster
bij. Sherly werd op 24 december 2009 geboren in
Nicaragua. Haar nieuwe ouders, Jeroen en Eri van den
Bos, mochten haar op 12 januari 2012 voor de eerste
keer omarmen.
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BEDRIJFSINTERVIEW

Hans en Frank Spit

bouwen herinneringen
Deze keer in het Hèjs Nèjs een vraaggesprek met twee dorpsgenoten die een heel mooi,
maar soms ook een verdrietig vak hebben. Het gaat om Hans (65) en Frank (35) Spit van Spit
Natuursteen aan de Heesweg. Zij vervaardigen in hun bedrijf graf- en herdenkingsmonumenten.
Zij verzorgen ook de restauratie van oude stenen monumenten. Bovendien hebben ze een
prachtige collectie natuursteen die zeer geschikt is voor toepassing in je interieur.

Generaties Spit
We vragen aan Hans hoe het allemaal begonnen is.

2007 het stokje overgedragen aan mijn zoon Frank. Maar ik

Hans: “oorspronkelijk woonde ik in Enschede, waar mijn

ben nog geregeld in het bedrijf te vinden, hoor! Ik verricht

vader een natuursteen bedrijf had. Als kind speelde ik al

nog veel hand- en spandiensten. Sinds twee jaar hebben we

tussen de natuurstenen. Door omstandigheden zijn wij

ook een toonzaal in Venlo. We hebben nog geen tijd gehad

zuidwaarts getrokken en kwamen we terecht in Bergen en

om deze officieel te openen, zo druk hebben we het!”

later in Gennep. Het bedrijf bestaat inmiddels al meer dan

Frank: “ik wilde dit vak al mijn hele leven doen. Ik hakte op drie-

zestig jaar. Op mijn 18e ben ik in Bergen begonnen en toen

jarige leeftijd al in stenen. Als we op vakantie gingen moest mijn

ik 26 was heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen

hamer, beitel en een stuk steen mee. Ook ik heb de opleiding

en voortgezet. Na de opleiding LTS metselen ben ik verder

metselen gedaan aan de LTS in Gennep, daarna in Utrecht de

door mijn vader in het bedrijf opgeleid. We hebben altijd

Gildevaart opleiding. Vader wilde niet dat ik meteen in de zaak

hard moeten werken. In 1982 hebben we het pand waar

zou komen. Ik moest eerst maar eens stage gaan lopen in een

we nu zitten gekocht van René Terburg. Inmiddels heb ik in

ander bedrijf. Het werd een natuursteenbedrijf in Huissen.”

BEDRIJFSINTERVIEW
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Frank woont aan de Lijsterbesstraat, tegenover D’n Toomp. Zijn
vriendin Heidi (dochter van Piet de Rooy) heeft een schoonheidssalon in Schijndel.Vader en moeder wonen in het woonhuis
aan de Heesweg. Moeder kun je gerust de spil van het gezin
noemen. Frank heeft nog een broer en een zus, die niet in het
bedrijf werkzaam zijn.
De monumenten
Zoals Frans Elemans met veel passie over zijn verse groenten
praat, waarover je in het vorige Hèjs Nèjs hebt kunnen lezen,
zo praten Frank en Hans over hun monumenten. Het enorme
contrast: Aan de ene kant heb je de harde steen, maar aan de
andere kant: de klanten die komen hebben allemaal een dierbare verloren en willen graag een exclusief monument voor
hun familielid. Dat is de emotionele kant van hun vak. Mensen

herinneringsmonument voor een muzikant

wel een behoorlijk psychologisch inzicht hebben en over tact
beschikken om dit alles in goede banen te leiden. Gelukkig zijn
de meeste klanten achteraf erg blij als ze zien wat het resultaat
geworden is. Niet zelden krijgen Hans en Frank dankbare brie-

“Ik hakte vroeger al in de stenen.
Als we op vakantie gingen
moesten mijn hamer,
beitel en een stuk steen mee.”

ven en telefoontjes.
Het materiaal
Monumenten en urnen zijn in alle soorten natuursteen leverbaar, waaronder graniet, marmer en hardsteen. Het assortiment bestaat ook uit monumenten in combinatie met

zijn soms uren met hen in gesprek. Er ontstaat vaak een diep
persoonlijk contact. En dan de voldoening voelen als het leidt
tot een ontwerp waar de mensen helemaal achter staan. Is de
overledene een voetbalfanaat geweest? Je kunt een monument
laten maken waarin of waarop dit tot uitdrukking komt. Zo
kwam er eens een familie in de showroom waarvan de dierbare overledene heel erg van poezen
hield. Kan er een beeldje van een poes op het graf,
was de vraag. Natuurlijk kan dat.Toevallig stond het
beeldje er nog en onze fotograaf maakte er gelijk
een mooie foto van. Dit is hun hoofdtaak:
een prachtig monument maken, helemaal
naar de wens van de klant. Maar ze hebben ook te maken met mensen die niet
lang meer te leven hebben en zelf hun
monument komen uitzoeken. Je moet

brons en glas. Het materiaal dat Hans en Frank het meest
gebruiken is graniet. Dit komt uit alle delen van de wereld, maar vooral uit India, China maar ook Finland. Frank is in
India en China bij de steengroeven geweest en heeft met eigen
ogen kunnen waarnemen hoe dit proces gaat. Graniet zit onder
een zandlaag die eerst wordt afgegraven. Het graniet wordt in
een blok uit de grond geboord. Om de 10 cm wordt een gat
geboord van een aantal meters diep. Met behulp van dynamiet
wordt het blok losgemaakt. Je weet nooit precies welke kleuren
en in welk patroon aders door het blok lopen. Dat maakt het ook
zo mooi. Ieder blok is uniek. Hans en Frank willen ook graag benadrukken dat de steen die zij (ver)kopen niet door kinderarbeid is
verkregen. Frank heeft dit door zijn reizen ook persoonlijk kunnen
constateren. Het bedrijf is hiervoor gecertificeerd. In de showroom hangt een speciaal certificaat waarin dit zwart-op-wit staat.
wordt vervolgd op blz. 31
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Niet alleen monumenten, maar ook vensterbanken, tuintafels,
keukenbladen, achterwanden voor in je douchecabine behoren
tot het assortiment. Zo zagen we bijvoorbeeld een prachtige
granieten tuintafel, die zouden jullie allemaal wel in je achtertuin
willen hebben! Echt een glanzend stukje vakwerk. In het bedrijf
zijn, behalve Frank nog vijf medewerkers werkzaam.
De toekomst
We vragen of het bedrijf nog wel een grote toekomst heeft, nu
veel mensen ervoor kiezen te worden gecremeerd. Hans en
met graniet kun je alle kanten op

Frank denken van wel.“We doen veel zaken in Duitsland, daar is
het cremeren nog lang niet zo’n gemeengoed als in Nederland.

In India en China worden de monumenten ook helemaal

Vandaar ook dat we een showroom in Venlo hebben geopend,

klaargemaakt en daarna naar Nederland verscheept. In het

met het oog op de Duitse markt.” Ook worden op speciale

bedrijf wordt het monument verder afgewerkt. De letters en/

urnengraven vaak monumenten geplaatst. En op veel kerkhoven

of afbeeldingen worden er in gegraveerd of gezandstraald.

zijn urnenmuren, waar platen geplaatst worden.

Daarna wordt het complete monument vervoerd naar het
betreffende kerkhof. De monumenten worden geplaatst op

Verder nog hobby’s?

een gewapende betonplaat met vier betonpalen van 200 cm

Vader Hans mag graag toeren met zijn camper. En naar de win-

lang. Door een speciale methode te gebruiken geven Hans en

tersport in Fügen. Daar heeft hij nu meer tijd voor. Frank is een

Frank minimaal vijfentwintig jaar garantie tegen verzakken. Spit

fanatiek tennisser, skiër en duiker. Hij duikt vaak in Nederland,

verzorgt wel 800 – 900 monumenten per jaar!

maar ook graag in tropische gebieden. Verder is zijn werk zijn
grootste hobby! Frank en Hans zijn gehecht aan Heijen en de

Rondleiding

mooie omgeving en voelen zich ook maatschappelijk betrokken

Zoals gebruikelijk bij de bedrijfsinterviews die we doen, mogen

bij het wel en wee van ons dorp. Sponsoren met veel plezier de

we ook een blik werpen in de werkplaats en op de enorme

voetbal- en tennisclub. Het hart van deze heren is zeker niet van

voorraad natuursteen. De hal waar het bedrijfsproces plaats

het materiaal dat ze met zo veel liefde bewerken….

vindt is eigenhandig door Frank en Hans gebouwd. Het bedrijf
bezit een speciale aanhanger die achter de bedrijfsvrachtwagen

Openingstijden en contact

gehangen wordt. Deze aanhanger zit vol technische snufjes. De

Zij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 -

wagen heeft een speciale kraanvoorziening (een Steinlift). Het

17.00 uur en 's avonds op afspraak. Ook op zaterdag is men

monument en alle andere materialen worden met behulp van

welkom van 9.30 tot 16.30 uur. Op deze dag graag van tevoren

deze lift vlak bij het graf gelost. Het is namelijk een verrijdbare lift,

even telefonisch contact opnemen: 0485 - 512367. In Venlo is

waarvan de wiellengte en –breedte kunnen worden aangepast.

het bedrijf en toonzaal geopend op donderdag en zaterdag van

Zo kan op een eenvoudige manier tussen de graven door ge-

10.00 - 16.00 uur en op afspraak.

manoeuvreerd worden. Het bedrijf ligt op een bijzonder sfeervolle plek, tegen de bosrand aan. Het geeft meteen een bepaald

Website: www.spitnatuursteen.nl

gevoel van rust.

Email: spit.natuursteen@planet.nl
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Het konijn (Oryctolagus cuniculus)
Regelmatig komt er in onze
voor tuin een konijn op visite.
Dat is natuurlijk geen wonder
als je onze tuin kent. Er is dan

Het konijn is een zoogdier en be-

veel tol heeft geëist is myxoma-

hoor t tot de haasachtigen. Het

tose. Myxomatose is een virus en

mannetje van de konijnen noemt

werd in de jaren vijftig met opzet

men een '''ram''. Het vrouwtje

in Australië ingevoerd omdat daar

wordt ''voedster'' of “moer” ge-

een plaag heerste van Europese

noemd.

konijnen. Het wordt vooral ver-

ook volop voedsel te vinden
en in de winter doet hij zich
tegoed aan de resten eten die
van de voeder tafel vallen.

spreid door stekende insecten zoVoorkomen

als vlooien, muggen en vliegen. De

Het konijn komt bijna overal voor,

kenmerken van deze ziekte zijn

maar voelt zich het beste thuis op

een snotneus en dikke opgezette

zandgronden zoals in de duinen

ogen. Tamme konijnen kun je in la-

en natuurlijk ook in onze eigen

ten enten tegen deze ziekte. Doe

Maasduinen.

dat dan in het voorjaar als de ste-

Er was een tijd dat het helemaal

kende insecten nog niet actief zijn.

niet zo goed ging met de konijnen.
Er zijn een paar hardnekkige ziek-

Voedsel

tes die de populatie konijnen flink

Wilde konijnen eten vrijwel alleen

heeft aangetast. Een daar van die

plantaardig voedsel. Ze eten graag

HEJJE - NATUURLIJK - MOJJER
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eiwitrijke en licht ver teerbare
plantendelen, zoals scheuten en
wor tels van grassen en kruiden,
en loten van jonge struiken en
bomen. Ook zie je vaak uitgekrabde holletjes met een bergje
zand er voor. Konijnen scharren
de grond weg om zo de jonge
wor tels te kunnen eten. Deze
wor tels bevatten noodzakelijke
mineralen. Verder eet het konijn
ook zijn eigen uitwerpselen, maar
dan alleen de verse, donkergroene keutels; deze bevatten veel
voedingsstoffen en vitamines.
op zoek naar jonge wortels

bruari en augustus geboren. Tus-

uit gras en mos en is bedekt met

sen september en oktober is het

vacht. De jongen zijn bij de geboorte

aantal konijnen het hoogst. Per

kaal en blind, en wegen 30 tot 35

jaar kan een vrouwtje drie tot

gram. Na tien dagen gaan de ogen

zeven worpen krijgen. Na een

open. Ze worden 28 dagen lang ver-

draagtijd van 28 tot 33 dagen

zorgd. Het moederkonijn bezoekt de

worden drie tot twaalf (gemid-

jongen slechts vijf minuten per dag

Zie je echter buiten het hol een

deld vijf) jongen geboren. Jongen

om ze te verzorgen. Het mannetje

plek met veel oude, zwar tgrijze of

worden geboren in een apar te

beschermt jonge konijnen tegen

bruingele, keutels dan zijn dat de

ondergrondse nestkam

er, die ligt

andere konijnen. Vrouwtjes zijn al

keutels waar geen voeding meer

aan het uiteinde van een, soms wel

na drieënhalve maand geslachtsrijp,

in zit. Het konijn maakt graag ge-

2 meter, lange gang. Het nest waar

mannetjes na vier maanden. Jongen

bruik van steeds dezelfde plek om

de jongen worden geboren bestaat

die vroeg in het jaar geboren wor-

konijnen ''toilet''

zijn behoefte doen. Deze plekken

den, kunnen zich nog hetzelfde jaar

met keutels zou je dus als een

voortplanten.

soor t “konijnentoilet” kunnen beschouwen.

Het is toch bij de konijnen af…

Voortplanting

Mar tha en Paul

Het konijn kan zich het gehele
jaar door voor tplanten, maar de
meeste jongen worden tussen fe

de woning

35

AGENDA 2012

Vrijdag 27 april
Muziek voor iedereen
20.00 uur

Zaal Schuttershof

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

Koningschieten
Schietterrein

Zaterdag 12 mei
Slashback
Zaal Schuttershof

Feestavond i.v.m. 12,5 jarig
bestaan		

Zondag 13 mei
Vogeltjesmarkt
9.30 uur Zaal Schuttershof
Donderdag 24 mei
Zij Aktief
Zaal Schuttershof
Zaterdag 26 mei:
Heisafeest
Tent Evenementerrein

Clini Clowns

20.30 uur Mainstreet
Dance Event

Vrijdag 1 juni		
V.V. Heijen		 Jeugdkamp
Zaterdag 2 juni		
V.V. Heijen		 Bedrijventoernooi
14.00 uur Sportpark de Heikamp
Zondag 3 juni
V.V. Heijen/Dichterbij/SCA		
Sportpark de Heikamp

Zaterdag 16 Juni & Zondag 17 juni
Volksdansgroep Iduna		 50-jarig jubileum
D’n Toomp
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
Woensdag 15 augustus
Zij-Aktief		
“De Flammert”, Bergen.

Zaterdag 25 augustus
Sint Dionysiusgilde		
Zondag 27 mei:					 15.00 uur Schietterrein
Heisafeest
11.00 uur Dorpsfeest met brunch
Tent Evenementerrein
14.30 uur Heijen Got Talent
18.00 uur New Leaf
Zondag 27 mei (1e Pinksterdag)
Fanfare E.M.M.
Pinksterconcert
9.30 uur Kerk

Zeskamp

Bezoek Zorgboerderij

Gemeentelijk Koningschieten

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 24 mei 2012.
Daarin onder andere een interview met Angel Chen,
directeur Basisschool de Heggerank.

