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INTRODUCTIE

Voor u ligt het op één na laatste Hèjs Nèjs (van dit seizoen). Van alle kanten van
de Heijense samenleving zijn weer bijdragen opgenomen, en dit keer zelfs een
bijdrage vanuit Zuid-Afrika. Dit land ligt dan wel in dezelfde tijdzone als Nederland,
maar wel ver weg. Zie het interview met Pierre Hendriks (niet te verwarren met
onze voorzitter van Hèjje Mojjer).
Tot ons genoegen kunnen we ons nieuwe redactielid voorstellen: Ricky Reintjes.
Nadat Gonda gestopt was, zijn we naarstig op zoek gegaan naar een vervanger.
Dat is gelukt en daar zijn we natuurlijk blij mee. Want zonder de bijdragen van alle
redactieleden, kunnen we niet het Hèjs Nèjs maken met de kwaliteit die u gewend
bent. In de uitgave van juli 2012 willen we weer een redactiefoto plaatsen bij dit
voorwoord. Dit keer moet u nog even genoegen nemen met een cartoontje.
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:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738
Fotografie:
Harrie Janssen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen
Oplage:
800 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van tekst, foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van de
maand.
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COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Abc-tje?
Op bruiloften
en partijen wordt menig abc-tje opgevoerd. De
vermeende karaktertrekken
en eigenschappen van bruid of bruidegom worden dan
fijntjes belicht. Maar niet alleen bij bruiloften gaat het om
abc-tjes. Ook in voetbalkringen en werksituaties hoor je:
oh, dat is een abc-tje. Dan gaat het over een onderwerp
of werkwijze die door en door bekend is en voor de hand
ligt. Wat heeft de bugel op de foto bij deze column te
maken met abc zult u zich wellicht afvragen. Nou, je kunt
ze er op spelen. Het alfabet van een toonladder bestaat
ook uit letters. Neem die van C. Die luidt dan c d e f g a
b c. En dat is handig, want de eerste en de laatste zijn
dezelfde toon, zij het met een octaaf verschil. Maar hoe
doe je dat dan, muzieknoten spelen op zo’n bugel? Er zitten maar drie knoppen op. Bij een piano zit er voor elke
toon wel een toets: zijn ze niet wit dan zijn ze wel zwart.
Om dit vraagstuk op te lossen, moet u eerst weten, dat
de toon gevormd wordt door lucht door het mondstuk
in de bugel te blazen, deze lucht komt in trilling en via
de beker komt er een al dan niet fraaie toon in de buitenwereld terecht. Speel je een toon zonder een knopje
(ventiel) in te drukken, dan speel je een natuurtoon. Door
een knopje in te drukken, moet de lucht een langere afstand afleggen en dat betekent dat de toon lager wordt.
Elk van de drie knoppen heeft zijn eigen verlaging: de
eerste verlaagt de natuurtoon met een hele toonafstand,
de tweede met een halve en de derde met anderhalve. En
dan kun je natuurlijk ook twee of drie ventielen tegelijk
indrukken, zodat je dan drie hele toonafstanden kunt
verlagen. Snapt u het nog? Omgekeerd leer je als beginnend muzikant een toonladder spelen en leer je vooral
welke knoppen je moet indrukken bij elke toon. Met de
lippen bepaal je verder mede de hoogte van de tonen. En
als dat allemaal lukt, kun je ook een melodietje spelen.
Zet je vervolgens een aantal verschillende instrumenten
bij elkaar en ieder speelt wat de componist geschreven
heeft voor het specifieke instrument, dan ontstaat er
als het een beetje meezit een harmonie van klanken. En
daar gaat het om, of het nou in de muziek is of in een
samenleving. Verkeerde noten geven wanklank. Als we
die nou weglaten en allen ons abc-tje spelen krijgen we
een harmonisch geheel, dat klinkt als een klok. Net als in
de muziek is oefening nodig om de juiste noten te kunnen spelen. Het is de moeite waard om dat na te streven.
Reactie van Toon Boumans van de Heesweg op column vorige maand,
waarvoor onze dank: “Naar aanleiding van het verhaal over Automobielen
in Heijen, was mij direct opgevallen dat de auto van Sjang en Frida Lintzen
geen Vauxhall was, maar een Morris Minor, en ik dacht in de kleur zwart”

KBO Wandeltocht,
4 juli 2012
In het kader van 60-jarig bestaan
KBO Limburg gaan we samen een
wandeling maken door de prachtige
natuur van ruïne Bleyenbeek en de
Duvelskuul te Afferden.
Een gids zal ons begeleiden en wel de heer John
Toonen (lid van IVN). Hij zal ons onderweg veel
boeiende informatie geven, dat wordt genieten.
De tocht is tussen de 4 en 5 km. U moet wel
goed ter been zijn. Door de veelal onverharde
wegen is het voor rollators en rolstoelen niet
te doen. Paraplu tegen de regen of felle zon en
goede wandelschoenen zijn aan te bevelen. Op
het einde van de tocht wordt u een kop koffie
met vlaai aangeboden door de KBO, in het restaurant van de Golfbaan.
Deelname aan deze wandeling is gratis.
We verzamelen bij de kerk in Heijen op woensdag 4 juli om 14.00 uur. Van hieruit vertrekken
we per auto naar Afferden. Geeft u zich schriftelijk op via de KBO brievenbus, Hermelijnstraat
38 in Heijen. Vermeld op het briefje met hoeveel personen en uw telefoonnummer, of u met
eigen auto gaat en of er nog mensen met u mee
kunnen rijden. Heeft u geen vervoer, vermeld
dat ook. Aanmelden voor deze wandeltocht
voor 30 juni 2012.
Wij wensen u een fijne wandelmiddag!
Met vriendelijke groet,
Het KBO Bestuur
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Midzomeravondconcert Fanfare EMM
Op zaterdag 30 juni zal fanfare EMM traditiegetrouw haar muzikale jaar afsluiten met het Midzomeravondconcert. Hierbij zullen de jeugdslagwerkgroep, de slagwerkgroep en het fanfareorkest een
optreden verzorgen. De nadruk ligt op de gezelligheid. Na afloop samen de vakantie inluiden.
Tijdens het concert zal een aantal muzikanten in het zonnetje worden gezet in verband met hun 25-,
40- en 50-jarig lidmaatschap.
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Toomp, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Astma Fonds Heijen 2012
Het Astma Fonds hield in de week van 7 t/m 12 mei j.l. haar jaarlijkse collecte in
Heijen. De opbrengst bedroeg dit jaar € 882,05. Dank aan de inwoners van Heijen
voor dit mooie resultaat. Dank ook aan de grote groep van collectanten die dit jaar
actief was voor het goede doel.

Hèjjemojjer@heijen.info

LTC De Heikamp
In het laatste weekend van de voorjaarscompetitie konden maar liefst 4 teams kampioen worden! Op de vrijdagavond won het
net gepromoveerde Gemengd Dubbel team 1 in de 3e klasse met 4-0 van Topspin 4 maar kwam toch 2 punten tekort voor het
kampioenschap. Niettemin een knappe prestatie van dit team.
Ook op de vrijdagavond was het erg spannend voor het Gemengd Dubbel team 3 in de 4e klasse. Helaas verloren zij de Heren
Dubbel en de Dames Dubbel in de tiebreak van de 3e set tegen het erg sterke Topspin 8. Ze herstelden goed in de beide
mixpartijen en wonnen deze. Na een telefoontje met de medekampioenskandidaat bleek dat het Heikamp team 1 puntje tekort
kwam voor het kampioenschap.
Het Herenteam van de zaterdagmiddag won zijn laatste wedstrijd met 6-0. Hierdoor eindigden ze op een gedeelde eerste plaats.
Echter op basis van het onderling resultaat werd dit team geen kampioen.
Team 2 LTC de Heikamp Heijen kampioen.
Het Gemengd Dubbel team 2 van LTC de Heikamp is kampioen geworden in de 4e klasse van de voorjaarscompetitie 35+
Regio zuidoost.
Op de laatste tennisvrijdagavond waren het nog spannende wedstrijden tegen Sambeek 4. De zenuwen speelden de routiniers
van de Heikamp weliswaar parten maar net voor middernacht werd het kampioenschap binnengehaald. De technische commissie
verraste de spelers en speelsters met champagne en bloemen, waarna het kampioensfeest in de kantine losbarstte.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS
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Zomerstop voor Heijense voetballers
Op het moment van dit schrijven staan de beste profs van Nederland aan de vooravond van het Europees Kampioenschap.
Zij zijn derhalve nog niet klaar met hun seizoen. Dat geldt wel voor de amateurvoetballers. Ook bij VV Heijen zijn de deuren
tijdelijk op slot gegaan.
Seizoen 2011-2012
De voetbalvereniging kan terugkijken op een seizoen, waarin op sportief gebied weinig uitschieters, zowel naar boven als beneden, hebben plaatsgevonden. Het eerste elftal heeft de competitie afgesloten op een 8e plaats.Vooraf was er op wat meer
gerekend, maar de wisselvalligheid was dit jaar te groot. Heijen 1 komt volgend jaar wederom uit in de 5e klasse. De overige
seniorenteams hebben naar behoren gepresteerd. Bij de jeugd was Heijen E3 dicht bij het kampioenschap van de voorjaarscompetitie, maar uiteindelijk kwamen ze net iets tekort om feest te vieren. De jeugdige voetballers hebben echter toch wel
plezier gehad met hun sport en dat is eigenlijk het belangrijkste.
Competitie 2012-2013
De nieuwe competitie start in het eerste weekend van september 2012.
Jeugdkamp, Bedrijventoernooi en Zeskamp
Het begint langzamerhand een traditie te worden dat het seizoen bij VV Heijen wordt afgesloten met activiteiten voor elke
leeftijdscategorie. In het eerste weekend van juni was het weer zover en was het een komen en gaan van mensen op het sportpark. De spits werd afgebeten door het jeugdkamp op vrijdag en zaterdagochtend.Tijdens het kamp was er volop tijd voor spel
en ontspanning, maar minder tijd om te slapen. Op zaterdagmiddag vond het Bedrijventoernooi plaats.Tien teams vochten een
sportieve strijd uit, die uiteindelijk werd gewonnen door het Heijs Hepke. Op bijgaande foto is de winnende ploeg afgebeeld.
De feestavond werd muzikaal opgeluisterd door The Music Company Jam. Deze gelegenheidsformatie, met de nodige Heijense
inbreng, trok veel bekijks en zorgde voor een prima sfeer. Waren de weergoden ons op vrijdag en zaterdag goed gezind, dat
gold niet voor de zondag. De zeskamp, georganiseerd in samenwerking met Dichterbij, werd onder regenachtige omstandigheden afgewerkt. Het enthousiasme van de deelnemers was er echter niet minder om en dat verdient hulde.
Bedankt
Tenslotte bedanken we iedereen, die op welke manier dan ook, zijn of haar actieve steentje aan het afgelopen seizoen heeft
bijgedragen. Geniet van een welverdiende vakantie en dan pakken we na de zomerstop de draad weer op.
Leny van der Venn overleden
Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid Leny van der Venn-Wilmsen. Leny was vele jaren
bestuurslid van VV Heijen. Mede in deze hoedanigheid verrichtte zij de nodige activiteiten, zoals het verzorgen van een attentie
ingevolge “lief en leed”, het innen van entree bij de wedstrijden van het eerste elftal en het coördineren van de Grote Clubactie.
Leny was een fanatiek supporter, die vaak langs de lijn te vinden was. Met name het eerste elftal en het damesteam mochten
op haar warme belangstelling rekenen. Enige jaren terug moest Leny vanwege haar afnemende gezondheid de activiteiten
staken. Gelukkig kwam ze nog wel met enige regelmaat naar het sportpark. Een dergelijk bezoekje deed haar goed. Helaas
zullen we Leny vanaf nu niet meer op het voetbalveld aantreffen. Wij danken Leny voor haar inzet en
trouwe aanwezigheid. Moge zij rusten in vrede.
VV Heijen wenst Jos en zijn familie heel veel sterkte bij dit enorme verlies.
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Hèjje MOJJER

Bericht van het bestuur
Heisa

N271. Aanpassing en inrichting vanuit de Regiovi-

Op 26 en 27 mei was het Heisa feest met een geheel nieuwe

sie Maasduinen

opzet. Via deze weg willen we nogmaals de Heisa werkgroep

Op 29 april is er een overleg geweest met de programmama-

en alle vrijwilligers bedanken voor het fantastische feest. Voor-

nager van de gemeente die over de N271 gaat. De provincie

al de brunch liet zien dat er veel saamhorigheid is. Door de

is van plan om de rondweg in te richten als 80 km. weg van

opkomst van ruim 450 brunchgasten en de vele vrijwilligers

2x2 rijstroken. De weg zal dan worden omzoomd met bomen.

(soms hele families) kwam niemand iets te kort.

Op de kruisingen met verkeerslichten worden rotondes aan

Heijen, bedankt!

gelegd. Er zal nog worden nagevraagd of er ook nog een geluidsarme asfaltlaag kan worden aangebracht. Deze aanpak van

Burgemeesters

de weg kan een positief effect hebben op de door inwoners

Zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan, heeft Marlies de Loo

van Heijen gemelde geluidsoverlast. Zodra er een ontwerp

na 15 jaar haar functie als burgemeester van de gemeente

ligt wordt Hejje Mojjer er opnieuw bij betrokken.

Gennep neergelegd. Op 11 mei was er een afscheid bij De
Roepaen in Ottersum. Hèjje Mojjer heeft samen met andere

Ledenaantal

dorps- en wijkraden op een ludieke manier acte de présence

Het ledenaantal van de vereniging staat momenteel op 301 le-

gegeven en haar succes gewenst bij haar nieuwe uitdaging. Op

den. Met ingang van 2013 willen we gaan werken met een au-

2 juni was de installatie van de nieuwe burgemeester Peter de

tomatische incasso voor de contributie. U kunt nog steeds lid

Koning. Hèjje Mojjer heeft op de welkomstreceptie de nieuwe

worden door een mailtje te sturen naar Hèjjemojjer@heijen.info .

burgemeester namens Heijen welkom geheten. Wij hebben
vernomen dat de redactie van het Hèjs Nèjs inmiddels ook al

Ommetje

contact heeft gezocht met het kabinet van de burgemeester

Zoals u in de Hejs Nejs van april hebt kunnen lezen zijn de

de Koning. Een interview met hem verschijnt in het najaar.

Ommetjes rond Heijen zo goed als klaar en hoeven er alleen
nog maar wat kleine dingen te gebeuren. Na 2 jaar inspanning

Kruispunt de Groote Heeze

van Paul en Martha Toonen, samen met veel vrijwilligers, kun-

Op 22 mei was er een overleg tussen de gemeente, de werk-

nen de wandelroutes eindelijk in gebruik genomen worden.

groep Groote Heeze, en de direct omwonenden. Op dit over-

Iedereen wordt hierbij uitgenodigd voor de officiële opening

leg is uitgelegd wat de zorgen en klachten zijn over dit punt en

op 1 juli aanstaande, om 10.15 uur bij de kerk. Daar is ook het

zijn er ideeën voor een eventuele verbetering voorgelegd aan

startpunt van de Ommetjes. Om 10.30 uur zal het routebord

de bewoners rond De Groote Heeze. Momenteel is er nog

officieel onthuld worden. Na de opening bent u tevens uitge-

overleg over de mogelijke aanpassing tussen twee bedrijven.

nodigd om samen een klein stukje van de route te lopen en

Als dit overleg positief verloopt zal er als proef een pilotoplos-

op het eindpunt te toasten met de mensen die dit gerealiseerd

sing worden gerealiseerd. Na enkele maanden zal er opnieuw

hebben. Met de routekaart kunt u uiteraard ook de routes op

een overleg zijn over de resultaten. Als de oplossing bij alle

andere momenten gaan verkennen om te genieten van de

partijen goed valt, zal dit punt definitief aangepast worden.

mooie plekjes rond Heijen.

Hèjje MOJJER
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Verder zal er nog een ballonnenwedstrijd gehouden worden

richtingen de gehele deklaag nu bestaande uit dicht asfalt beton

voor de jeugd van Heijen. Alle kinderen krijgen op school een

(DAB) vervangen wordt door zeer open asfalt beton (ZOAB).

kaartje waar ze hun naam en adres op kunnen zetten. Bij de
kerk krijgen de kinderen op 1 juli ballonnen waar de kaartjes

Behalve het ZOAB asfalt zijn ook een aantal voegovergangen

aan gehangen worden. Na de opening worden de balonnen

bij de brug en viaducten worden gerenoveerd of vervangen.

tegelijk los gelaten. Voor het kind waarvan de ballon het verst

Ook dit zal, zeer waarschijnlijk, een positief effect hebben op

komt is een leuk prijsje beschikbaar. Kom dus allemaal op 1 juli

de geluidsbeleving. M.b.t. een eventuele geluidsmeting be-

om 10.15 uur naar de kerk voor de opening.

noemt Rijkswaterstaat de uitvoering dit jaar van een nieuwe
geluidswet. Elke rijksweg, waaronder de A77, heeft dan een

Contact bestuur

zogenaamd geluidsproductieplafond (GPP).

Voor berichten aan het bestuur van Hèjje Mojjer kunt u mailen
naar Hèjjemojjer@heijen.info. Het postadres van het secretari-

Jaarlijks controleert Rijkswaterstaat of door verkeersgroei of

aat is Meidoornstraat 22 Heijen.

andere factoren deze plafonds niet worden overschreden.
Dreigt dit toch te gebeuren, dan is Rijkswaterstaat verplicht om

A77. Brief van Rijkswaterstaat

maatregelen in overweging te nemen om dit te voorkomen.

Op 15 mei 2012 heeft Hèjje Mojjer een brief ontvangen van
Rijkswaterstaat Oost Nederland als antwoord op het gesprek

De brief is getekend in opdracht van de minister van infra-

en de brief van 10 februari 2012 met betrekking tot de ge-

structuur en milieu, door H.B.J. Bossenbroek, Rijkswaterstaat

luidsoverlast van de A77. Rijkswaterstaat bericht dat binnen

Oost-Nederland, wegendistrict Arnhem-Nijmegen.

nu en een aantal maanden de deklaag van de rechterrijstrook
op de A77 tussen Heijen en Boxmeer over een lengte van
ruim 4 km wordt vervangen. Daarnaast zullen er binnen hetzelfde tijdsbestek ook op andere plekken op de A77 diverse
asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. Gezien de huidige
economie blijft het vooralsnog bij herstel van de slechtste stukken en zal het dus helaas nog even een 'lappendeken' blijven.
Daarnaast deelt Rijkswaterstaat mee dat zij bezig zijn met het
maken van een groot onderhoudscontract voor de betreffende snelweg.
Deze plannen houden onder andere in dat
over de totale lengte van de A77 (km 1.1-10,1) in beide
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BEDRIJFSINTERVIEW

Hoeve Carpe Diem, oase van
rust, ruimte en “boeren”bedrijvigheid!
Wat ben je bevoorrecht als je mag wonen en werken op Hoeve Carpe Diem aan het Nieuw Erf. Dat
geluk overkwam Maureen Quist (42) die samen met Hans Thijssen van Manege Bergemo de Hoeve een
compleet nieuwe bestemming gaf. Op een warme avond in mei gingen we er met de redactie naar toe
en maakten kennis met deze goedlachse, blonde Zeeuwse die haar draai helemaal gevonden heeft in het
Heijense achterland.

Kennismaking met de dieren

acht comfortplaatsen voor campers, tenten en caravans zijn

Nadat we onze fietsen hadden neergezet in de “fietswei”

gerealiseerd. Met comfortplaatsen wordt bedoeld dat er per

werden we ontvangen door Maureen. Ze straalt helemaal,

plaats een aansluiting is op water, elektriciteit en afvoer. Het

kennelijk heeft ze zich verheugd op onze komst. Allereerst

uitzicht vanaf deze wei is fenomenaal, je kijkt mijlenver in het

mogen we kennis maken met haar dieren. De twee Laken-

rond.

velder koeien, Jeanine en Christine, staan in de wei en kijken

Dan weer terug naar de dieren. In het ruime varkenshok

ons loom aan. Maureen: “vorig jaar hebben beide koeien in

maakten we kennis met de bonte Bentheijmer scharrelvar-

de wei een kalfje gekregen, een vaarsje en een stiertje. Dit

kens Knor en Orky, moeder en dochter. Moeder Knor is

stiertje werd op een gegeven moment wel heel erg “stier”,
zodat we besloten hebben het te laten slachten bij een zelfslachtende slager. Voor het vaarsje konden we gelukkig een
goed onderkomen vinden. In een eik in de wei hebben vrijwilligers een uilenkastje opgehangen. Tot nu toe hebben alleen spreeuwen er gebruik van gemaakt.Voor de uilen moeten we kennelijk nog even geduld hebben.” Daarna wees
Maureen ons op de kampeerwei waar afgelopen winter

BEDRIJFSINTERVIEW
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weer drachtig en zal binnenkort bevallen van misschien wel

paard, de Groninger merrie Faringo, staat nu echter bij de ma-

twaalf biggetjes! Maureen: “Kinderen van Heijen, kom in de

nege van Hans, daar is zij beter op haar plaats, want ze kon niet

vakantie eens kijken bij Knor en Orky. Ze zijn zó lief! Ze hou-

wennen aan het boerenleven. “Ja, een dame met sterallures”,

den erg van aandacht….” En dat klopt helemaal. Toen ze de

lacht Maureen.

redactie voor het hok zagen staan wisten ze van blijdschap
even niet waar ze het moesten zoeken. Er werd van vreugde
heel wat afgeknord. Ja, lachte Maureen: “toen ze hier kwam,
knorde ze meteen tegen mij, vandaar “Knor.”

“Kinderen van Heijen, kom in de
vakantie eens kijken bij Knor en Orky.
Ze zijn zó lief!”
Kerry, Hilly en Brutally

Naast het varkenshok is een paardenstal, waar passerende
ruiters/menners hun paarden kunnen verzorgen, uitspannen

Stukje geschiedenis

en stallen om vervolgens zelf lekker bij Maureen op het ter-

We weten in Heijen allemaal dat de boerderij vroeger werd

ras te gaan lunchen of een versnapering te gebruiken. In het

bewoond door Jacq en Maria Boekholt en hun kinderen Hans,

kippenhok zitten vijftien prachtige Barnevelder kippen en een

Jacqueline en Anita. Toen Jacq stopte met boeren en naar de

haan. Ook scharrelt er een aantal krielkipjes op het erf. Die kip-

Sleen verhuisde, verkocht hij de hoeve aan Hans Thijssen. Maar

pen leggen dagelijks een heleboel eieren die Maureen te koop

de geschiedenis gaat natuurlijk veel verder terug. Dit lezen we

aanbiedt: 10 cent voor de kleine en 25 cent voor de grote

op de website van Carpe Diem:

eieren per stuk.Verser kun je de eieren niet hebben, ’s morgens
geraapt, ’s avonds in de pan! Ook heeft Maureen een drietal

“De fundamenten van Hoeve "Carpe Diem" zijn al van rond 1600.

mooie Kerry-Hill schapen, die luisteren naar de namen Kerry,

Waarschijnlijk werd het toen bewoond door zeer invloedrijke per-

Hilly, en Brutally, het is een Wales’ ras, grauwwit met zwarte

sonen, zoals graven of vorsten. Pas eind 1800 werd er op deze

kringen om de ogen, net brilletjes! Zij houden op en rond het

plek een boerderij gebouwd. Oorspronkelijk was het een ontgin-

erf het gras kort. Het zijn levendige, karaktervolle schapen.

ningsboerderij waar het hout, dat uit de nabij gelegen bossen werd

Maureen: “ik probeer mijn dieren hier zó te huisvesten, dat ze

gekapt, voor de mijnbouw werd gebruikt. In 1908 werd het woonge-

hun natuurlijke gedrag vertonen.”

deelte bijna door brand verwoest. De schade bleef beperkt tot een

“ik probeer mijn dieren hier zó te huisvesten, dat ze hun natuurlijke gedrag
vertonen.”

zwartgeblakerd gebouw waar rondom een volledig nieuwe woning
werd opgebouwd.Toen later de ankers van "1608" zichtbaar werden, heeft men de "6" omgedraaid in een "9".Tussen 1925-1930
werd de Hoeve een gemengd bedrijf met melkkoeien, jongvee,
fruitbomen en het telen van graan. De grote Graanschuur is qua

In de grote graanschuur zien we nog de stille getuigen van het

constructie nog steeds hetzelfde als 100 jaar geleden. Eind jaren

oorlogsgeweld, dat de hoeve heeft moeten doorstaan. Op het

'50 had men hier pas elektriciteit, voorheen werd de stroom d.m.v.

dak is een bom neergekomen, die gelukkig niet ontploft is. Het

een grote generator opgewekt.Tot halverwege de jaren '90 werden

dak wordt ten gevolge hiervan nog steeds met extra balken

hier op de Hoeve de koeien gemolken en het jongvee opgekweekt.

ondersteund. Ook kun je nog tekenen zien hoe vroeger in de

Nu is Hoeve "Carpe Diem" een beleving op zich en een rustpunt

graanschuur het graan gedorst werd. In de graanschuur is ook

geworden, waar men heerlijk kan vertoeven én genieten van al het

de stal waar Maureen haar eigen paard gestald had staan. Haar

goede wat het (boeren)leven te bieden heeft…”
Wordt vervolgd op blz. 13
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voor paardrijinstructeur gehaald. Ze zat echter vol ideeën en
startte Hoeve Carpe Diem. Dit is een kleinschalige accommodatie voor kampeerders, maar je vindt er ook een leuk en
gezellig boerenterras. Hier kunnen de passerende wandelaars,
fietsers, ruiters, menners, scootmobielers, huifkarren, en nog
veel meer, genieten van de rust, ruimte en de natuur! Zowel
buiten op het terras als binnen in een verrassend grote ruimte.
interieur Hoeve Carpe Diem

Wat dacht je van een boerentosti “wat de boer niet

Hoe komt een rasechte Zeeuwse nu terecht in

kent” of “ broodje boerinnentrek”

Heijen?

En iedereen neemt plaats op dit terras waar het leven goed is.

Maureen lacht en vertelt ons haar levensverhaal. Ze werd

Her en der verspreid op het terrein staan picknicktafels waar

geboren in Zierikzee en groeide op in een traditioneel gezin.

Maureen een minimoestuintje op geplant heeft. Zo oogst ze

Ze trouwde jong en schikte zich in de tradities en het strakke

peterselie, selderij, uien, bieslook, aardbeien, spruitjes, rode kool,

leefpatroon van haar omgeving. Maar toch knaagde er iets. Ze

sla en nog veel meer. Alles onbespoten en dus puur natuur. Ze

was als kind al dol op paarden en spaarde, tegen de wil van

gebruikt alle ingrediënten in de gerechten die je bij haar kunt

haar ouders, ieder dubbeltje en kwartje dat ze kon verdienen.

nuttigen. Deze gerechten dragen de mooiste namen.Wat dacht

Als ze vijf gulden bij elkaar had ging ze stiekem een half uurtje

je van een boerentosti “wat de boer niet kent” of “ broodje

paardrijden in de manege. Ook verzorgde ze wel eens pony’s,

boerinnentrek”? Dat is weer eens andere koek dan frites met

die bij boerderijen stonden.Thuis vertelde ze dan dat ze moest

een kroket! Over koek gesproken: Maureen houdt van bakken

helpen met een bazaar op school! Tijdens haar huwelijk ging

en serveert zelfgebakken cake, boterkoek en taart bij de koffie

ze samen met haar man geregeld op vakantie in het Heijder-

en thee. Maureen is een gelukkig mens, ze voelt zich compleet

bos. Daar bracht ze de meeste tijd door in manege Bergemo

samen met Hans, de dieren en de mensen die neerstrijken op

en leerde er Hans kennen. Hans zag haar enthousiasme voor

het terras en op het kampeerterrein. Haar levensmotto “Pluk

paarden en liet haar weten eventueel wel een arbeidsplaats

de Dag” vinden we terug in de nieuwe naam van de Hoeve.

voor haar te hebben als ze dat ooit wilde. Na vijftien jaar liep

Veel Heijenaren hebben de weg al naar Hoeve Carpe Diem

het huwelijk op de klippen en belde Maureen naar Hans om

gevonden. De hoeve ligt aan diverse wandel-, fiets- en ruiter-

hem aan zijn belofte te herinneren. Ze kocht een huisje in

routes, dus je komt er allicht een keer langs. Waar kun je dan

Overloon en ging werken bij Hans. Enfin, om een lang verhaal

beter even uitrusten dan hier. Wij vragen of ze ook wel eens

kort te maken: Hans en Maureen kregen een relatie, Maureen

op vakantie gaat. Maureen: “ik heb geen vakantie nodig! Sleur

verkocht haar huisje in Overloon en woont nu sinds drie jaar

komt niet voor in mijn woordenboek.” Daar kunnen wij ons

bij Hans op de hoeve. Inmiddels heeft ze ook haar diploma’s

alles bij voorstellen. En zittend op het gezellige terras met een
biosapje en een pilsje voor je neus denk je: mmm, wat is het
leven hier toch goed!
Hoeve Carpe Diem, Maureen Quist en Hans Thijssen
Adres: Nieuw Erf 15, Heijen
Website: www.hoevecarpediem.nl
Telefoon: 06-12794034
E-mail: info@hoevecarpediem.nl

de bar van Hoeve Carpe Diem
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Door de schepping
God kennen
In het Bijbelse boek Wijsheid lezen we: “Grote dwazen zijn alle mensen die God
niet kennen: die door de zichtbare dingen heen Hem niet kunnen zien, die wél zijn
werken zien, maar hun Maker niet vinden. Als zij door hun schoonheid bekoord
worden, hadden zij moeten begrijpen dat hun Meester heerlijker is; want Hij die het
gemaakt heeft, is de oorsprong van de schoonheid. Als hun macht en werking de
mensen tot bewondering bracht dan hadden zij uit de verschijnselen moeten begrijpen hoeveel machtiger de Maker ervan is, want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen wordt men door vergelijking hun Schepper gewaar”.
Wanneer we de natuur, de sterren aan de hemel en alle dingen en wezens op
de aarde bekijken, dan staan we verbaasd over de wonderlijke orde die overal
aanwezig is. Alle dingen en alle wezens hebben hun eigen plaats in het grote rijk
van de natuur. Welnu, er moet iemand zijn die deze orde heeft uitgedacht en tot
stand heeft gebracht: een alwijze en almachtige schepper moet alles gemaakt
hebben. Ieder levend wezen, plant, dier en mens is een kunstwerk. Allen zitten ze
prachtig in elkaar zodat ze kunnen leven, groeien en zich vermenigvuldigen. Ook
het lichaam van de mens is wonderlijk gebouwd en elk orgaan heeft zijn taak.
Deze goeddoordachte opbouw hebben de levende wezens zichzelf niet gegeven.
Een alwijze en almachtige God moet hun dat alles geschonken hebben.
In mensen spreekt de stem van het geweten. Dit zegt ons wat goed is en wat
slecht. Het geweten zegt ons dat, of we het willen of niet. We hebben dat geweH. 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

ten niet zelf gemaakt, we hebben het ook niet van andere mensen gekregen. Een
heilige wetgever en rechtvaardige rechter moet het in ons hart gelegd hebben.
God heeft destijds gezorgd voor de Israëlieten, toen zij uit Egypte vertrokken
naar hun eigen land. Zo zorgt God ook voor ons op onze weg naar onze uiteindelijke bestemming: het hemelse vaderland. Hij verlicht, leidt en beschermt ons
en voedt ons met zijn gaven. God leidt ons vol liefde en geeft ons alles wat wij op
onze pelgrimstocht nodig hebben.
God geeft ons ook de aardse dingen.Voedsel en kleding, gezondheid en talenten: alles
komt uit zijn vaderhand. Ook de aardse dingen moeten ons helpen om ons einddoel
te bereiken. Ze zijn géén doel op zichzelf, ze zijn slechts een hulpmiddel.We zijn in Gods
hand. Ook het kleinste voorval in ons leven heeft Hij vooruit gezien en Hij richt het op
ons heil, op ons geluk en welzijn. Augustinus zegt:“God zorgt voor ieder van ons alsof hij
er alleen maar was; en voor allen als voor ieder afzonderlijk”.
Pastoor H. Reijnen

HEISA
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Uitslag loting paaskaars
Op tweede pinksterdag heeft weer de loting plaatsgevonden voor de paaskaars. De gelukkige winnaar is de persoon met
het oranje lotnummer 444. De kaars kan opgehaald worden bij de pastorie tijdens een spreekuur van pastoor Reijnen.

In memoriam: Jeanne Francissen-van Coolwijk
Zij bereikte de uitzonderlijk hoge leeftijd van 98 jaar. In 1941 trouwde zij met Gerardus Francissen. Samen
met hem dreef zij een rijwielhandel in Nijmegen. Ook toen was het voor een zelfstandig ondernemer hard
werken; slechts door het verlenen van een prima ser vice (tegenwoordig aangeduid als 24/7) kon het bedrijf
goed gerund worden. Onder tussen was er toch ook voldoende tijd om de kinderen liefdevol te verzorgen.
Begin 70’er jaren trokken zij naar Heijen, waar zij aan de Heikampseweg gingen wonen. Ook daar hebben
zij een mooie tijd beleefd. Alles liep van een leien dakje tot……in 1996 haar man kwam te overlijden. Het
vooruitzicht alleen verder te moeten leven viel haar zwaar, maar allengs pakte zij toch de draad weer op en ze
sloot zich toch weer aan bij het sociale leven van de ouderen in onze gemeenschap. De Zonnebloem en de
KBO hebben voor haar in die periode veel betekend. Dit leven kon zij leiden tot het zelfstandig wonen niet
meer mogelijk was. Zij was toen 93 jaar! Zij moest in Norber tushof gaan wonen. Het verlies van haar zelfstandigheid en het moeten verlaten van haar huisje aan de Heikampseweg kon zij moeilijk aanvaarden. Het was
voor haar misschien een moeilijke tijd, maar haar kinderen konden gerust zijn; zij kreeg in Norber tushof alle
liefdevolle zorg en aandacht die zij nodig had. Op 9 mei jl. hebben haar kinderen, familie, vrienden en bekenden afscheid genomen in onze parochiekerk. Moge zij nu rusten in de vrede van haar Schepper aan wie zij
zoveel te danken heeft.
Wordt vervolgd op blz. 17

Vieringen in de maand juli 2012
Zondag 01 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 07 juli

geen dienst

Zondag 08 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 14 juli 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 15 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 21 juli

geen dienst

Zondag 22 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 28 juli 19.00 uur

Gebedsdienst met volkszang

Zondag 29 juli 09.30 uur

Eucharistieviering met volkszang

HEISA
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In memoriam:
Gerrit Wientjens

In memoriam:
Marcel Groetelaers

Velen, zeer velen hebben tijdens de uitvaartviering op 10

Moesten we aan het begin van de maand afscheid nemen

mei jl. en de avondwake afscheid genomen van Gerrit

van twee hoogbejaarde dorpsgenoten; nu maakte een

Wientjens. Hij was een zeer bekende Heijenaar, hoewel

noodlottig ongeval een abrupt einde aan het jonge leven

hij hier niet is geboren. Van zijn 83 levensjaren heeft hij 79

van Marcel. Hij werd slechts 36 jaar. Op de avond voor

jaar in ons dorp gewoond. Eerst op de boerderij van zijn

hemelvaartsdag vertrok hij van huis op weg naar vrienden

ouders en daarna op de eigen hoeve aan de Kasteelstraat,

en is daarvan niet meer teruggekeerd. Zijn moeder zei:

samen met zijn vrouw Miet, met wie hij ruim vijftig jaar

”Hij is van huis gegaan en nooit meer thuis gekomen”. Een

getrouwd was. In het levensverhaal van oudere parochia-

vreselijk gemis voor zijn ouders. Zijn moeder moest na

nen komen het verdriet en de zorgen om hetgeen in de

het zware ongeluk van haar echtgenoot Jan al een groot

Tweede Wereldoorlog werd beleefd en geleden heel vaak

verdriet verwerken; nu staan zij voor de schier onmogelijke

voor. Ook Gerrit moest evacueren. Als je dan hoort dat er

opgave ook het verlies van hun enige zoon een plaats te

nog steeds contact bestaat met de familie waar Gerrit toen

geven in hun leven.

tijdelijk heeft gewoond, dan denk je: “dat verbaast me niet;

Marcel was een geboren en getogen Heijenaar; hij was

zo’n innemend mens maakt overal vrienden!”

leerling van de kleuter- en basisschool en voltooide daarna

Hij was een actief en sterk bij de Heijense gemeenschap

de havo-opleiding in Boxmeer. De overgang naar het

betrokken man en boer in hart en nieren. Hij vervulde

arbeidzame leven die daarop volgde verliep niet geheel

bestuursfuncties in diverse standorganisaties en werkte ook

probleemloos, maar Marcel vond uiteindelijk toch een leuke

aan zijn eigen ontwikkeling om de bedrijfsvoering steeds

baan als koerier in binnen- en buitenland. Door een sle-

verder te verbeteren en ontplooien. Ook voor de parochie-

pende, pijnlijke ziekte kon hij zijn werk niet meer uitvoeren.

gemeenschap heeft hij menig uurtje beschikbaar gesteld. Zo

Zijn hobby’s als verzorging van planten en dieren en het

was hij tot op het laatst beschikbaar als collectant.

volgen van autosportwedstrijden vulden daarna zijn leven,

Na zijn actieve leven was er tijd om eens op reis te gaan;

maar het bleef een moeilijke tijd voor hem. Mede door de

daarvan heeft hij dankbaar gebruik gemaakt. Diverse Euro-

steun die hij ondervond van goede vrienden hervond hij

pese landen werden bezocht, maar het verblijf in Lourdes

toch weer het evenwicht in zijn leven. Na de uitvaartviering

heeft daarbij op hem een diepe indruk gemaakt.

begeleidde het koor met het “In Paradisum” de gang naar

Zijn kinderen en kleinkinderen waren zijn trots. Maar zij

zijn laatste rustplaats op het kerkhof van onze parochie.

hadden ook het geluk een meelevende en geïnteresseerde

Moge hij nu rusten in het eeuwige licht van zijn Schepper

vader/opa te hebben. Je krijgt een kippenvelgevoel als je

en de nabijheid ervaren van Maria, voor wie hij een apart

luistert naar het prachtig gezongen afscheidslied van twee

plekje had in zijn hart.

kleindochters! In de afscheidswoorden die z’n kinderen
hebben gesproken klinkt grote dankbaarheid door voor
alles wat hij voor hen heeft betekend.
Moge hij nu rusten in de eeuwige vrede van zijn Schepper,
het gelovig fundament van zijn leven.
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VAN TOEN TOT LATER

Op de foto van links naar rechts: Annie v. Bommel, Math Coenen,
Theo v. Bommel en ?. Boven in het raam Hen van den Hoogen

A40-Rijksweg 40-Hoofdstraat 35
Na de leuke reacties op de vorige uitgave van Hejs Grada overleed op 21 februari 1936. Op 8 april 1940, ten tijde
Nejs, nemen we jullie nu mee in het verhaal achter
de woning aan de voormalige A-40 / Rijksweg 40 en
tegenwoordig geheten Hoofdstraat 35; het huis van
de familie Coenen.

van aanvang van de Tweede Wereldoorlog overleed ook echtgenoot Jan. Marie kocht op dat moment de overige broers en
zussen uit en werd eigenaresse van het pand. Zus Anna bleef
bij haar inwonen. Anna heeft het huis kort daarna gekocht
van haar zus Marie. Anna was toen nog niet getrouwd, maar
had eerder al Math Coenen, op 9 november 1910 geboren in
Keylaer in Duitsland, leren kennen tijdens het schaatsen op “De

Dit pand dateert uit het jaar 1926. De bouwkosten in die tijd

Zeuve mense Siep” (De Zevenmorgen Siep). In 1941 besloot

waren ƒ 800,=. Eerder stond er op deze plek al een woning

het stel te trouwen. In dat jaar werd een koestal bijgebouwd

die echter in 1925/1926 afbrandde. De eerste bewoners van

en na de oorlog ook nog een paardenstal en kippenhokken,

deze woning en ook de herbouwde woning waren de leden

waarmee het boerenbedrijf een feit was. Met regelmaat werd

van de familie Lamers, namelijk Jan Lamers, alias “Weg Jan” en

het paard van de familie Coenen op zondagen uitgeleend aan

zijn echtgenote Grada Hop. Jan was de zoon van Theo Lamers

mevrouw Roovers van Kasteel Heijen voor jachtpartijen met

en Aleida Janssen en werd geboren op 2 juli 1869 in het Duitse

vrienden.

Duffelward. Grada was de dochter van Hendrikus Hop en van
Gertruida Ariaans en werd geboren in Malden.

Menig aangereden verkeersdeelnemer heeft bij de
familie Coenen op de divan gelegen

Het echtpaar kreeg 9 kinderen, waaronder dochter Marie ge-

Tijdens de oorlog werd de woning flink beschoten. De voorge-

boren in 1906 en Anna die werd geboren in 1907. Jan had in

vel werd vanwege de beschadiging in zijn geheel gerestaureerd.

die tijd al een Rijksbetrekking en verdiende de kost als Kanton-

In een van de zijmuren zijn de kogelgaten nog steeds zichtbaar.

nier (iemand die belast is met het dagelijkse onderhoud van

In de oorlogsjaren werd zoon Jan geboren, zus Gerrie in 1946

de wegen), voor een loon van zo’n ƒ 100,= per jaar. Grada

en “nakomertje” Henk in 1952.

en ook dochter Marie, gediplomeerd en cum laude geslaagd
naaister, droegen hun steentje bij met werkzaamheden in het

Nadat de weg voor het huis verhard was en er fietspaden aan-

naai-atelier wat ook in de woning gevestigd was. Menig inwoner

gelegd waren leek het soms of de bromfietsen door de kamer

van Heijen pronkte in een kledingstuk van Grada of Marie.

reden, zo dicht lag het huis aan de weg. Zeker toen de weg
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drukker werd vonden er jaarlijks vele ongelukken plaats, waar-

Moe Coenen was de bazin van de kippenhokken

van enkele zeer ernstig. Menig verkeersgewonde heeft bij de fa-

In 1968 verliet zoon Jan de boerderij om verder te gaan boeren

milie Coenen op de divan gelegen, wachtend op doktershulp of

op De Brem. Math en Anna besloten het vanaf dat moment

om te bekomen van de schrik, o.a. meester Vullings en Piet Erps.

rustiger aan te doen en alleen nog de kippen te houden. Moe

De grote boom voor het huis heeft de woning behoed voor

Coenen was de bazin van de kippenhokken en men verkocht

een vrachtwagen die even de weg kwijt leek te zijn en anders

deze gepoetst en genummerd aan huis. Met name voor de

de woning was binnengereden. Van isolatie had men in vroeger

contacten was het dat Math, ook na Anna’s dood, in 1990, de

jaren nog niet gehoord. Als Math ’s morgens de kinderen riep

kippen nog aanhield tot ongeveer zijn 85ste levensjaar.

om op te staan, stonden ook de buurkinderen Hermsen, binnen de kortste keren naast hun bed.

De 3 kinderen Coenen zijn na hun trouwen allen in hun vertrouwde dorp Heijen blijven wonen. In 2009, hij was inmid-

In hun kinderjaren hadden Jan en Henk eens in het jaar een

dels 99 jaar, besloot Math te verhuizen naar het bejaardenhuis

schiettent aan huis. Ze maakten er een spel van om de kermis-

Pantein in Gennep, waar hij momenteel 101 jaar oud, zijn oude

gangers, die van kroeg naar kroeg door de Hoofdstraat togen,

dag slijt. De woning aan de Hoofdstraat, een woning met een

vanuit het slaapkamerraam te beschieten met erwten. De be-

heel “eigen levensverhaal”, staat sinds enige tijd te koop. Heb je

huizing, met name de keuken, was in die jaren niet echt groot.

interesse...., meld je dan bij de familie Coenen.

Een koe die verdwaald vanuit de stal de keuken inliep, moest via
de voordeur naar buiten en van daaruit weer de stal in geloodst
worden omdat keren in de keuken niet mogelijk bleek.

Welkom op Hoeve “Carpe Diem”
Wel eens een picknicktafel gezien waar groente
en kruiden op groeien?? Nee...???
Kom eens kijken op onze Hoeve en beleef die sensatie!
Voel... pluk en ontdek de verschillende soorten groenten
en kruiden en proef het verschil! Bekijk ook onze ‘‘Bonte
Bentheijmers’’, ‘‘Barnevelders’’, ‘‘Kerry Hills’’, en ‘‘Lakenvelders’’...
Nieuwsgierig geworden??? Spring op de fiets, of te paard of
wandel met stevige tred en volg het Ommetje ‘‘Pluk de dag’’...
Ontdek, Beleef, Ervaar en Geniet op Hoeve ‘‘Carpe Diem’’!
“Pluk de dag op Hoeve Carpe Diem!”

Hoeve Carpe Diem | Nieuw erf 15 | 6598 MG Heijen
www.hoevecarpediem.nl
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Walk
Aandrijvingen
kom je tegen
in het heelal en op
drieduizend meter
onder water…..
Deze keer in het Hèjs Nèjs een vraaggesprek met Theo Walk (63) oprichter en directeur van Walk
Aandrijftechniek. Een bedrijf dat sinds 1979 in Heijen op het Hoogveld en later op bedrijventerrein
De Groote Heeze gevestigd is. En dan blijkt maar eens weer dat er achter de muren van een Heijens
bedrijf soms grootse dingen gemaakt worden waar we helemaal geen weet van hebben.

En dat is zeker het geval bij Walk. Hun producten uit het “nietige

sterdam voorhanden. Het aantal medewerkers groeide in de

Heijen“ vinden gretig hun aftrek in de “grote wereld”. Hoewel

jaren 1979 tot 1992 tot wel 85. Eind jaren tachtig besloot Theo

je er ook terecht kunt voor een tandwieltje van je traplift, maar

dat uitbreiding dus opnieuw noodzakelijk was en bouwde op

daarover later meer. Eerst maar eens kennismaken met Theo.

het bedrijventerrein De Groote Heeze een splinternieuw pand
van 3200 m2 bedrijfsruimte. Inmiddels huurt hij in de omgeving

Bedrijfshistorie

ook nog een montagehal van 700 m2 en is het aantal mede-

Theo begon zijn loopbaan bij Stork in Boxmeer op de tekenka-

werkers min of meer stabiel op vijftig uitgekomen. Tijdens de

mer. Na vier jaar kreeg hij de kans om een bedrijfje in Duisburg

bouw van het bedrijf in 1992 werd Theo geconfronteerd met

(Dld.) over te nemen. Dit bedrijfje, waar drie personen werkten,

een grote brand die ontstond tijdens werkzaamheden op het

maakte kettingwielen. Vier jaar lang pendelde Theo naar Duis-

dak. Hierdoor werd de verhuizing met een half jaar vertraagd.

burg, onderweg deed hij altijd Heijen aan, want daar woonde

Een goedkeuring om het huidige pand uit te breiden ligt er, maar

een van Theo’s medewerkers.Theo’s bedrijf groeide en uitbrei-

Theo wacht liever nog even tot de crisis enigszins voorbij is.

ding was dringend noodzakelijk. In 1979 deed de mogelijkheid
zich voor een stukje grond te kopen op het splinternieuwe in-

Het leveringsprogramma

dustrieterrein het Hoogveld in Heijen. Deze locatie sloot perfect

Theo heeft vele richtingen in de techniek bewandeld, maar uit-

aan op Theo’s wensen. Er was namelijk een directe aansluiting

eindelijk is rond 2000 eens kritisch gekeken waar de kracht van

op de snelwegen naar het Ruhrgebied en naar Rotterdam/Am-

het bedrijf nu eigenlijk lag. Uit ervaring was gebleken dat het
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bedrijf de beste know how had op het gebied van onder an-

Theo en zijn technische team van engineers en calculators to-

dere tandwielen, kettingwielen, tandheugels, wormen en worm-

gen aan het werk en na een spannende tijd kwam het ver-

wielen, conische tandwielen en complete aandrijfmodules. En

lossende telefoontje van Mammoet. De Russen hadden de

dit alles niet in de standaardvormen, maar juist in de speciale

bergingsplannen van Mammoet goedgekeurd en de klus kon

uitvoeringen. Het motto van het bedrijf is niet voor niets: “our

worden geklaard. In november 2001 kon de Kursk triomfante-

standard is special”. Uit het feit dat het een Engelstalig motto

lijk de haven van Moermansk worden binnengeloodst.We hebben allemaal de beelden op TV kunnen zien. President Poetin
himself complimenteerde het bedrijf Mammoet met hun ongelofelijke prestatie. Maar de kettingwielen en kettingen waaraan
de Kursk uit het water werd gehesen kwamen toch maar mooi
uit Heijen! Op dezelfde dag overigens dat het juichtelefoontje
van Mammoet binnenkwam stond een oude man in het magazijn met een kapot tandwieltje in zijn handen. De vraag was of
Walk een nieuwe kon maken, anders kon zijn vrouw die avond
niet met de traplift naar boven. Dan sta je toch weer met beide

Meten van een tandwiel

is blijkt al dat Walk’s aandrijvingen wereldwijd worden ingezet.
En dit is nu definitief de productenrange waar Walk mee aan
de weg timmert. De fabriek werd daarop aangepast en omgebouwd, medewerkers technisch (om)geschoold en de nodige
nieuwe machines werden aangeschaft. Door de crisis had Theo
soms wel eens een beetje geluk, hij kon sommige machines die
normaal tonnen kosten voor een zacht prijsje overnemen.
Wij vragen Theo eens een paar aansprekende voorbeelden
van projecten te noemen. Een van de projecten waar Theo en
zijn medewerkers bijzonder trots waren was het binnenhalen
van de order van de firma Mammoet die op zijn beurt de
opdracht had gekregen om de in augustus 2001 verongelukte

benen op de grond.
Een ander project waar men bij Walk met plezier over praat
is hun klant die transportsystemen maakt voor het sorteren
van pakjes, maar ook voor het transport van koffers op luchthavens. Zo hebben ze bij Walk onlangs de tandwielkasten geleverd voor de transportband op de luchthaven van Kiev in de
Oekraïne. Dus de koffers van de leden van beroemde voetbalelftallen hebben over die transportband, aangedreven door
tandwielkasten van Walk uit Heijen, hun weg gevonden van en
naar het vliegtuig.Toch een aangename gedachte!
En wat dacht je van het project van de ESA (de European
Space Agency) die Walk de opdracht heeft gegeven een

kernonderzeeër, de Kursk, te lichten.Voor deze megaklus zocht
Mammoet contact met Walk met de vraag of zij de Autocad
tekeningen konden maken van de kettingwielen waarmee de
Kursk zou moeten worden opgehesen. En het ging niet alleen
om de tekeningen, de berekening en de kettingwielen, maar
uiteindelijk ook om de levering van de kettingen zelf. Er was een
dikke duizend meter ketting nodig.

“De kettingwielen waaraan de Kursk uit
het water werd gehesen kwamen toch
maar mooi uit Heijen!”
CNC draaibank

Wordt vervolgd op blz. 23
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begonnen en ze werken nu aan de speciale
engineeringsopdrachten van de klanten van Walk.
De bedrijfsrondleiding
We mogen een kijkje werpen achter de schermen van het bedrijf en zien een zeer moderne, goed uitgeruste montagehal.
Vooral de geavanceerde CNC gestuurde machines maken indruk. Ook heeft Walk in het bedrijf een ruimte waar de eindMontage tandwielkast

controle van de producten plaatsvindt, tevens de voormalige
werkplek van onze fotograaf Harrie. Harrie wijst ons met trots

koppelsysteem te vervaardigen voor het koppelen van de

op de CNC apparatuur die tot op de duizendste millimeter

ruimtevaartuigen aan het ruimtestation. Het gaat om de blok-

nauwkeurig de groeven in de tandwielen kan nameten.

kering van het koppelsysteem, zodat het ruimtevaartuig en het
ruimtestation muurvast aan elkaar vastzitten. Deze ontwikke-

De toekomst

ling is nog in de experimentele fase, maar als dat doorgaat, en

Theo heeft nog vele ideeën die hij de komende jaren wil uit-

de vooruitzichten zijn gunstig, gaan de Heijense producten

voeren. De crisis heeft de plannen wel op een wat lager pitje

de ruimte in. Alsof dit nog niet genoeg is: naar aanleiding van

gezet, maar Theo heeft het vertrouwen dat hij zijn plannen later

de ramp in de Golf van Mexico (het lek in de olieleiding van

zeker nog tot uitvoer kan brengen. Hij is blij dat hij nu Heijen

BP) was er de vraag van een Duits/Noorse firma om conische

heeft kunnen laten zien wat zijn bedrijf allemaal kan en hoe zijn

tandwielen te leveren die worden ingebouwd in robots. Deze

producten wereldwijd ingezet worden. Het vervult hem met

robots zullen op de bodem van de Golf van Mexico op zo’n

grote trots. En wij kunnen in Heijen ook gerust trots zijn op een

slordige drieduizend meter onder de zeespiegel worden ingezet

bedrijf als Walk Aandrijftechniek! Tot slot heeft Theo nog een

om in de toekomst grote rampen als die met BP te voorko-

dringend advies voor de Heijense jeugd. Theo: “Kies voor een

men. Het materiaal waarvan deze tandwielen gemaakt worden

technische opleiding.Van hoog tot laag: techniek is een vreselijk

is zeer bijzonder en zeer moeilijk te bewerken. Er is wereldwijd

mooi beroep….Techniek heeft (de) toekomst!!!”

maar 500 kilogram van dit materiaal aanwezig.
Walk Aandrijftechniek bv.

“Van hoog in het heelal tot diep onder
de zeespiegel kun je de producten van
Walk Aandrijftechniek tegenkomen.
Dat is toch uniek! “

De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel. 0485-513293
E-mail walk@walk.nl
www.walk.nl

Het is wederom een specifieke opdracht voor Walk en maakt
dat dit bedrijf wereldwijd het Nederlandse steentje bijdraagt.
Kortweg samengevat: van hoog in het heelal tot diep onder
de zeespiegel kun je de producten van Walk Aandrijftechniek
tegenkomen. Dat is toch uniek! Het is niet gek dat Theo trots is
op zijn bedrijf en zijn medewerkers die dit alles mogelijk maken.
Hij heeft onder andere een drietal engineers in dienst, die alle
drie als weekend- en vakantiehulp zijn begonnen. Na het behalen van hun HTS diploma zijn deze jongelui bij Walk als engineer
Wormwielkast
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De Website groep

Naam

Jan Helmond

Geboren te
Leeftijd

Gennep 30-08-1946
65 jaar

Werk

pensioen en vrijwilliger in de bibliotheek

Hobby
Sport
Favoriete vakantieland
Muziek
Mooiste website
TV-programma
Eten
Huisdieren

de tuin, knutselen en stamboomonderzoek
fietsen en wandelen
kunnen genieten
niet te ver weg, waar we van cultuur en wandelen
rs
Reinde
Gé
n,
Bordo
Harry
Rieu,
G.van Maasakkers, André
websites die met stamboom te maken hebben
Natuur programma en detectives
Groente uit eigen tuin en alles wat gezond is
2 kippen

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond
1. Ria
2. dynamolamp
3. grote gereedschapskist

eiland:

Dit zou ik graag op onze website willen plaatsen: meer

informatie van de verenigingen.

een piloot
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
dorp
www.heijen.info is voor mij: een aanwinst voor het

Naam

Piet Manders

Geboren te
Leeftijd

Cuijk, 05-12-1965
46 jaar

Werk

Medewerker Orthopedisch Schoenm
aker
POM Nijmegen

Hobby
Spor t
Favoriete Vakantieland
Muziek
Mooiste website
TV-programma
Eten
Huisdieren

PC, Filmen, Fotograferen
Fietsen
Geen voorkeur, als er maar wat te
doen is
New Age, Arbeidsvitaminen
Die van ons natuurlijk, www.heijen.info
Journaal, Medische programma’s
Als het maar lekker en gezond is
geen

Ik neem deze 3 dingen mee naar
een onbewoond eiland:
1. Eten
2. Drinken (Water)
3. Fototoestel
Dit zou ik graag op onze website wille
n plaatsen: Een vrijwilliger of meerder
e
willen helpen om de Website nog
beter te maken, door middel van beric vrijwilligers die mee
hten, foto’s, filmpjes e.d.
Met deze persoon zou ik graag 1 dag
willen ruilen: Met niemand, dan kun je
ook geen spijt ervan krijgen.
www.heijen.info is voor mij: Het nieu
ws uit Heijen te laten zien, in woord
en beeld en dat mensen
erover spreken.
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Heisa 2012!
Lieve mensen uit Heijen!
Wat hebben we weer een prachtig dorpsfeest gehad
met zijn allen! Bedankt hiervoor! Wij als organisatie
willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie
aanwezigheid en alle mooie complimenten. Verder
willen wij ook alle vrijwilligers en sponsoren nogmaals
hartelijk bedanken! Zonder jullie zou dit prachtige
feest niet mogelijk zijn geweest. Tijdens de loterij op
zondag zijn er enkele prijzen nog niet opgehaald, het
gaat om de volgende lotnummers:
Geel
105 278 541 833 997

113
287
573
872

Hebt u een van deze prijzen gewonnen en hebt u het
winnende lot nog?
Stuur dan een email naar : e.reintjes@gmail.com of bel
06-53196799 dan zorgen wij ervoor dat deze prijzen
bij u gebracht worden! Groetjes Team Heisa

Blauw
506
722 - 793
910 - 951

Nieuw Redactielid

Naam

Ricky Boumans-Reintjes

Geboren te

30-04-1964 CWZ Nijmegen

Leeftijd

48 jaar

Werk

Als dienstverlenend coördinator bij
Frekie’s Lunchcafe in Uden,
stichting Dichterbij, Kei leuk en lekke
r eten!
Hobby
fotografie, koken,tuinieren
Spor t
Nordic Walking, fietsen, zwar te cros
s.
Favoriete vakantieland
In Heijen en omstreken is het goed
toeven. Italië is een optie voor ooit.
Muziek	
Zuchero, Simply Red, disco, blue
s, rock, Hollandse en Duitse
meezingers enz enz……
TV-programma's	Man bijt
hond, De wereld draait door, CSI,
House, en jawel The Bold
& the Beautifull
Eten
Italiaans, Grieks, Japans en lekkere
Hollandse Kost.
Huisdieren
Helaas niet meer.
Ik neem deze 3 dingen mee naar
een onbewoond eiland:
1. miene lieve Jeu
2. mijn familie
3. vliegtuig om weer allemaal teru
g naar Heijen te komen.
Deze persoon zou ik graag willen
inter viewen: Diegene die me zou
kunnen beloven dat het niet
zo’n puinhoop wordt voor alle men
sen die ondersteuning of hulp nodi
g hebben in welke vorm
van zorgverlening dan ook.. Dat iede
reen hulp en zorg op maat kan blijve
n krijgen!
Met deze persoon zou ik graag 1
dag willen ruilen: Eigenlijk met niem
and wat ik zo bedenken
kan. Ik ben tevreden zoals het nu
is. Als de mensen die belangrijk voor
me zijn maar dicht bij me
in de buur t zijn. Heb namelijk noga
l snel last van heimwee.
Hèjs Nèjs is voor mij: Helemaal nieu
w maar nu al helemaal leuk! Fijn om
een bijdrage te kunnen
leveren aan de samenstelling van
dit leuke dorpsblad. Waar iedereen
in Heijen naar uitkijkt dat
het weer op de deurmat valt,toch?
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Woordspelingen
Keizersnede: een open baring.
Van klok kijken, wordt onze kleine wijzer.
Kwaliteitslingerie is bijzondergoed.
Michiel van der Kwartel, Hezeland heeft wederom
een fraai gedicht naar ons gestuurd. Het gaat, hoe
toepasselijk, over de zomer die juist is begonnen als
dit nummer van Hèjs Nèjs uitkomt.

Juni
Wanneer de zomer komt zal ik hem zeggen

Toen de loodgieter ziek werd, bad zijn vrouw voor een goede afloop.
De makelaar wilde ons niet alleen het huis laten zien, maar ons ook
om de tuin leiden.
Paasei: hetzelfde wat ma zei.
De platenverkoper was over zijn toeren.
Postbodes staken om te zien wat er uit de bus komt.
Niets is linker dan voor rechter spelen.

ik heb zo lang, zo lang op je gewacht
en in de winter oh zo vaak aan je gedacht
bedenkend wat ik je allemaal uit wil leggen
Je bent er 's winters niet, hoe kun je weten
van lange nachten, kou en sneeuw en ijs
er was geen groen, er was alleen maar grijs
en noordenwind die alles doet vergeten
En dan de lente, ach die heeft zo'n haast
om de natuur volop te laten bloeien
je kunt bij wijze van spreken alles horen groeien
en elke dag opnieuw was ik verbaasd
Want even pauze was er niet meer bij
alle soorten groen kon ik van lente krijgen
ademloos stond ik nog na te hijgen
voor ik het wist was lente weer voorbij
En nu, mijn zomer ben je eindelijk gekomen
zo vol beloften en met zon en licht
misschien wordt deze zomer wel een soort gedicht
vol warmte en vol zoete dromen
Wees welkom zomer, vestig nu je heerschappij
verjaag de kou, verdrijf de regenvlagen
geef ons tot oudjaar warme zomerdagen
voor jou steek ik de vlag met wimpel uit!

Aan het ‘Modern Citatenboek’ van Gerd de Ley ontleen
ik enkele citaten, die u wellicht aan het denken zetten
of kunnen laten denken: zo kun je het ook zien.
Menig aanbod wordt gedaan in de stille hoop dat het zal worden
afgeslagen (C.J. Wijnaendts Francken)
Ook tot aarzelen moet men besluiten (Stanislaw Jerzy Lec)
Zeer goede acteurs praten zelden over hun vak. Heel slechte acteurs
kunnen er niet over ophouden (John Whiting)
Dokters, tandartsen en advocaten zijn alleen tijdig op hun afspraken
als je te laat bent. (Rozanne Weissman)
Mensen die veel en onbevangen luisteren, hebben ook veel te vertellen (Godfried Bomans)
Stem op de man die u het minst heeft beloofd: hij zal u het minst
teleurstellen ((Bernard M. Baruch)

28

HOE IS HET TOCH MET...

Heijense Pierre kookt de sterren van

de Zuid-Afrikaanse hemel…
In onze rubriek Hoe is het toch met…. maken we contact met ex-Heijenaren die elders in Nederland of in de wereld een nieuw leven hebben opgebouwd.

Pierre, Jaen en Joëlle poseren in de tuin van Pierre’s ouderlijk huis

Deze maand: Pierre Hendriks (42), zoon van Jo en Pierre

ROC De Hamert voor een koksopleiding? Dat heb ik gedaan

Hendriks uit de Lijsterbesstraat. Hij emigreerde in 2001 naar

en dat was het. Met veel plezier heb ik daar de opleiding

Zuid-Afrika, nam er een restaurant over en bouwde het uit tot

voltooid en bij diverse restaurants in de omgeving gewerkt.

een fijne, culinaire ontmoetingsplaats. Zestien maanden geleden

Ik kwam uiteindelijk terecht bij het sterrenrestaurant Valuas

kregen hij en zijn vriendin Jaen een dochtertje, Joëlle, Pierre’s

in Venlo. Ik heb er zelfs een huis gekocht! Mijn toenmalige

“hartebeessie”. Onlangs waren Pierre en zijn gezin in Heijen om

vriendin volgde een toeristische opleiding en ging stage lo-

de 1e Heilige Communie bij te kunnen wonen van zijn petekind.

pen in Paarl in Zuid-Afrika. Ik zocht haar daar een paar keer

Wij waren er als de kippen bij om Pierre te interviewen.

op. Inmiddels was ik ook op zoek naar een eigen restaurant
en ineens was er de mogelijkheid in Franschhoek een failliet

Hoe kwam Heijen in Zuid-Afrika terecht?

restaurant over te nemen. Binnen twee maanden hadden we

Pierre: “ik zat in Gennep op de LTS maar op een of andere

het gekocht en samen met die vriendin ben ik begonnen. We

manier was het dat toch niet. Mijn hart zat niet bij timmeren

hebben het pand opgeknapt en ingericht en zijn geopend.

en metselen. Een kameraad van mij, Casper Kessels, zei op

Mijn vriendin kreeg helaas na een jaar heimwee en ging terug

een gegeven moment, waarom ga je niet samen met mij naar

naar Nederland. Maar ik had het er naar mijn zin en ben ge-
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bleven. Als ze mij op de koksopleiding hadden voorspeld dat
ik ooit een restaurant in Zuid-Afrika zou bezitten, zou ik het
nooit geloofd hebben!”
Vertel eens wat over je restaurant
Pierre: “het restaurant heeft de naam Le Bon Vivant. Toen ik
het kocht raadde men mij aan een Franse naam te kiezen. Dat
paste bij Franschhoek. Ik heb mij laten inspireren door een
oud liedje van Toon Hermans. Franschhoek is een kleine plaats,
vergelijkbaar met Gennep. De plaats staat bekend als de Food
& Wine Capital van Zuid-Afrika. Het gebied rond Franschhoek
is zeer toeristisch. De plaats heeft dan ook diverse toprestaurants binnen haar grenzen. Ons restaurant heeft als insteek
“fine dining”. Het is vergelijkbaar met het restaurant van mijn
vorige werkgever Valuas. Een verfijnde keuken met een klassieke touch. Het pand is een grote, voormalige dokterswoning
met diverse ruimtes die een residentiële uitstraling hebben.
Een prachtige locatie.

“Het restaurant heeft de naam Le Bon
Vivant. Ik heb mij laten inspireren door
een oud liedje van Toon Hermans.”
Het restaurant biedt plaats aan vijftig tot zestig gasten en ook
het bijbehorende terras in de tuin heeft deze capaciteit. De
inrichting is smaakvol in een stijl die ze in Zuid-Afrika “contemporary” noemen. Vrij vertaald “eigentijds”. De keuken is
open, je kunt mij en mijn keukenbrigade live aan het werk zien.
De voertaal in de keuken is Engels, maar als ik een keer moet
vloeken doe ik dat wel in het Nederlands, en dat verstaan ze
dan héél goed! De keukenbrigade bestaat uit zeven personen
en er werken ook nog zeven mensen als gastheer/gastvrouw
in het restaurant. De bediening is van diverse pluimage, maar
het werkt uitstekend samen.”
Pierre opent op ons verzoek de website van zijn restaurant
www.lebonvivant.co.za en toont ons de inrichting en voorbeelden van de gerechten die hij bereidt.
Ook op www.lebonvivant.co.za/media is veel te genieten.
Hier zie je foto’s van gerechten op hoog niveau bereid en

gepresenteerd. De gasten zijn voor 90% toeristen op doorreis
door de prachtige omgeving van Kaapstad. Franschhoek ligt in
een vallei, midden in het beroemde Kaapse wijngebied, vlak bij
plaatsen als Paarl en Stellenbosch.
Heb je nog veel contact met Nederland?
“Ja natuurlijk,” lacht Pierre, “behalve intensief contact met mijn
ouders die ons consequent iedere winter bezoeken heb ik
ook nog contact met bijvoorbeeld de jongens van de vriendengroep PIG. Verder met Casper Kessels, die inmiddels een
restaurant heeft in Nederweert. Hij komt ons nog geregeld
bezoeken. Ook de contacten met Valuas zijn waardevol. Ik heb
al een paar maal een stagiaire van Valuas mogen opleiden en
vanuit mijn restaurant is er ook wel een aantal koks in opleiding geweest bij Valuas. Verder houd ik nog alles over Nederland bij van politiek tot voetbal. Ben nog steeds fan van PSV.Via
de satellietzender BVN kijk ik naar De Wereld Draait Door en
naar Pauw en Witteman. Je ziet, ik mis niks!”
Heb je ook wat vrije tijd en wat doe je dan?
Pierre: “het restaurant is zes dagen per week geopend, van
lunch tot diner. We beginnen rond 9.00 uur en zijn pas rond
middernacht klaar. Het seizoen loopt van september tot eind
april, dat zijn de Zuid-Afrikaanse zomermaanden. Van mei tot
september is het een stuk rustiger en hebben we tijd om door
het prachtige landschap te toeren, het restaurant op te frissen
en een nieuwe menukaart te verzinnen.“
wordt vervolgd op blz. 30
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“Als we thuis nu eens
gingen vertellen dat
Pierre’s
specialiteit kreeftenstaartjes met
kalfsossobucco is?”
Tot slot
Wij merken aan Pierre dat hij zijn draai in Zuid-Afrika volleHij geniet van al het mooie dat het land te bieden heeft en

dig gevonden heeft en zeker nu hij een lieve Zuid-Afrikaanse

van zijn gezinnetje. Dan houdt hij het koken even voor gezien

vriendin heeft en een schat van een dochtertje. Door de

en neemt een lekker take-away menuutje!

leuke contacten die hij met Nederland heeft, voelt hij geen
heimwee. Nederland is door het internet, telefoon en de sa-

Hoe gaat het in Zuid-Afrika en met de Zuid-Afri-

tellietzender BVN altijd dichtbij.

kanen na de onrustige tijden die ze toch heel
lang gekend hebben?
Pierre beaamt dat Zuid-Afrika veel problemen heeft gekend,
maar benadrukt hij, het gaat nu echt een stuk beter. Hij wil
graag benoemen dat Zuid-Afrika vaak ten onrechte in een
negatief daglicht wordt gezet. Hij wil dat sterk ontkrachten.
Het is in zijn beleving in alle dertien jaar dat hij er woont nog
nooit voorgekomen dat hij en zijn gezin zich niet veilig voelden. De nadruk die er steeds gelegd wordt op de vermeende
criminaliteit vindt hij onterecht. Blank, gekleurd en zwart mengen zich steeds meer.

Pierre en zijn keukenbrigade. Van links naar rechts
Ollie (leerling kok), Lize (kok), Tsukie (kok), Nicole
(afwasser), Felicia (serveerster), Hazel (huishouding),
Pierre, Louis (kok). Op de foto ontbreken nog drie serveersters.

Napratend over Zuid-Afrika nodigt Pierre ons als een echte
patron uit om een keer een vorkje bij hem te komen prikken
in zijn restaurant. Dat klinkt heel verleidelijk, zeker met het
oog op de prachtige foto’s op zijn website, waar je spontaan lekkere honger van krijgt. Hmm. Hoe pakken we dat nu
aan… Het is wel een behoorlijk eindje vliegen, natuurlijk…
Als we thuis nu eens gingen vertellen dat Pierre’s specialiteit
kreeftenstaartjes met kalfsossobucco is? Zou dat helpen?
Restaurant Le Bon Vivant
Adres: 22 Dirkie Uys Street, Franschhoek, S.-Africa
Email: lebonvivant@mweb.co.za
Websites: www.lebonvivant.co.za
www.lebonvivant.co.za/media
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Van harte gefeliciteerd!

Terug naar de Boommarterstraat

Op vrijdag 11 mei jl. trouwden Tom Gisbers
en Sarah Achterberg, eerst in de trouwzaal van
het historische stadhuis van Gennep en daarna
in de Dionysiuskerk. Dit laatste tot groot genoegen van de pastoor die al bijna twee jaar
geen kerkelijk huwelijk meer had ingezegend in
Heijen.

Ja, ons overwinteren in Gennep heeft langer geduurd
dan er was toegezegd, maar het einde is in zicht. Het
duurde erg lang voordat men met de verbouwing startte en wij maar afwachten. Ja, hoor in januari begon de
verbouwing en wij gingen geregeld kijken. Maar nu komen we bijna terug, de verwachte datum is 26 juni en
dan is het al zomer. Wij denken dat de buurt het dan
ook wel moe is al die auto’s en dan vooral in het begin
ook nog al die herrie. Wij zijn ook blij dat we weer terug
komen naar Heijen. Ja, wij wonen hier goed maar het
is niet ons thuis. Wij zijn van plan om in het najaar een
open huis te houden zodat iedereen kan zien hoe het
geworden is, en daar wordt iedereen dan voor uitgenodigd. Dus 25 en 26 juni zal het druk zijn met verhuiswagens maar wij hopen 26 juni weer naar bed te kunnen
in onze vertrouwde omgeving in de Boommarterstraat.

Gevonden voorwerpen!
Tijdens Heisa 2012 is er een aantal voorwerpen gevonden, het gaat om o.a. 2 zonnebrillen
en een vest. Bent U de eigenaar? Bel dan even
met 06-53 196 799.

Groetjes van;
Mark, Marcel, Charles, Bark, Edwin en Erwin in het eerste huis. Vera, Edmond, Bas, Jochem, Jeroen en Peter in
het tweede huis. Ook de groetjes van ons, tot gauw!!!!

Welkom in Heijen!

Weliswaar niet in Heijen geboren,
toch in het Hèjs Nèjs.

Sylvie, geboren 10 mei is de dochter van Jeffrey Ankersmit en Susanne Martens uit de Eekhoornstraat

Eefke is de kleindochter van Frans en Heidi Elemans.
Noortje en Wilko zijn de trotse ouders en wonen in Milsbeek.
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Libellen & waterjuffers
Paul bij de vijver in de tuin, kopje koffie erbij en het fototoestel voor het grijpen. Een uur tje
aan de vijver levert prachtige natuurfoto’s op. Het bewijs zien jullie in deze aflevering van Heije
Natuurlijk Mojjer.

Libellen horen samen met waterjuffers

zwarte vlek bovenaan in het midden van

wijd uiteen staande ogen. Verder heb-

en vlinders tot de mooiste insecten. Met

de vleugels (vier in totaal). De achter-

ben ze praktisch allemaal een zwarte te-

hun prachtige kleuren en sierlijke vlucht

vleugel heeft een donkere basisvlek met

kening op het achterlijf, die zelfs binnen

trekken ze veel aandacht.

daarboven een bruinoranje vlek die ook

de soort zeer variabel kan zijn. In België

op de voorvleugel aanwezig is. Bij libellen

en Nederland alleen al komen er vijftien

Viervlek

zijn de vleugels niet met elkaar verbon-

soorten waterjuffers voor. De blauwe

Libellen hebben grote, dicht tegen el-

den, zoals bij veel andere insecten. Hier-

juffer op de foto is een azuurjuffer. Het

kaar staande ogen die alles wat er in

door kunnen de vier vleugels los van

is een mannetje wat te zien is aan het

hun omgeving langs komt waarnemen.

elkaar worden aangestuurd en kan de

helderblauwe lichaam. Hier komt ook de

De ogen bestaan uit 10.000 tot 50.000

libel opmerkelijke kunsten uithalen, zoals

naam azuurjuffer vandaan. Het vrouwtje

facetjes. Met deze ogen nemen libellen

stilstaan in de lucht, verticaal opstijgen

bewegingen waar, het bovenste gedeelte

en zelfs achteruit vliegen. Het is als het

ziet scherp op afstand en het onderste

ware een mini-helikopter.

dichtbij. In rust zitten ze vaak boven op

Azuurjuffer en vuurjuffers

een rietstengel; ze kunnen dan alles goed

De volwassen dieren van de water-

overzien. De libel op de foto is een vier-

juffers zijn typische “juffertjes”, met

vlek (Libellula quadrimaculata), uit de fa-

een lang, dun achterlijf, voor- en ach-

milie van de korenbouten (Libellulidae).

tervleugels gelijk van vorm en in rust

Het is de enige libel met een duidelijke

opgevouwen boven het achterlijf, en

Deze viervlek is een echte libel. Libellen zitten vaak
hoog op de uitkijk op zoek naar prooi
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is iets minder opvallend van kleur en heeft vaak een bruine
bovenkant. De tekening boven op het lijf is bij de azuurjuffer
erg variabel maar vaak staat er op het tweede segment een
tekening die lijkt op de letter “U”.
Voorplanting
Op de andere foto zie je een paartje vuurjuffers; ook hier is
duidelijk dat de naam te maken heeft met de vuurrode kleur
van het mannetje. Op de foto is duidelijk te zien dat het rode

Routekaartje

mannetjes het vrouwtje stevig vasthoudt met zijn sterke tang
aan het achterlijf. Het vrouwtje is bezig met het afzetten van

Ten vervolge op de routebeschrijving die we in het vorige

eieren op de waterplanten net onder het wateroppervlak. Het

nummer plaatsten hebben we in dit nummer het routekaartje

paartje blijft vast aan elkaar en vliegt in deze tandemhouding

opgenomen. Er zal t.z.t. een flyer uitgebracht worden met

van blad naar blad. Als alle eieren afgezet zijn laat het mannetje

daarop het kaartje en de beschrijving.

het vrouwtje weer los en gaan ze ieder hun eigen weg. Het eitje
De officiële opening van het ommetje is gepland op 1 juli a.s.
Zie hiervoor ook de bestuursberichten elders in dit nummer.

Het mannetje houdt het vrouwtje stevig vast. Zij legt haar
eieren op blad net onder het wateropvlak

ontwikkelt zich tot een larve die erg roofzuchtig is en in het water jaagt op kleine waterdieren. Dit gebeurt overigens ook bij de
echte libellen. Afhankelijk van de soort klimt na enkele maanden
tot wel vijf jaar de larve langs de waterplanten omhoog naar
het droge om daar als het ware, boven op de rug, uit het vel te
barsten. Hieruit kruipt dan de waterjuffer of libel. In dit stadium
is het diertje erg kwetsbaar, omdat de vleugels nog opgepompt
moeten worden en moeten drogen. Pas daarna kan hij wegvliegen om op zoek te gaan naar een partner zodat de cyclus weer
van voren af aan kan beginnen.
Een fijne zomer toegewenst.
Martha en Paul
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AGENDA 2012

Zaterdag 30 juni
Fanfare E.M.M.
20.00 uur D’n Toomp
Zondag 1 juli
10.15 uur bij de kerk

Midzomeravondconcert

officiële opening van het Heijens
Ommetje

Donderdag 20 september
Zij-Aktief	Rondleiding en High Tea Elsendael
Boxmeer.
		
Donderdag 25 oktober
Zij-Aktief
Bijeenkomst over buurtzorg

Woensdag 15 augustus
Zij-Aktief	Bezoek Zorgboerderij “De
Flammert”, Bergen.

Zaterdag 3 november
Fanfare E.M.M.
20.00 uur D’n Toomp

Zaterdag 25 augustus
Sint Dionysiusgilde
Gemeentelijk Koningschieten
15.00 uur Schietterrein “de Maasarm”

Volgende editie van het Hèjs Nèjs komt uit op 26 juli,
met daarin een uitgebreid interview met tien jongeren
die dit jaar hun eindexamen hebben gedaan.

Zondag 2 september
Die Original Maastaler
D’n Toomp

Kermis Frühshoppen

Uitwisselingsconcert

