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HEJS NEJS
Hoefsmid Marcel Willems

herkent zijn cliënten aan hun voeten…

Even napraten

over het Heisafeest

Het Milieustation

is niet het eindpunt...

Lekker buiten spelen

bij LTC de Heikamp

Voorwoord en Inhoud

In deze zomerse Hèjs Nèjs vragen wij uw aandacht voor onder meer het
milieustation (handig na de grote schoonmaak van huis en tuin), een zomerse
sport, namelijk tennis en het betere schoeisel voor trouwe viervoeters. In het
interview met Marcel Willems kunt u lezen dat hij zijn talenten ver over de
landsgrenzen gaat tonen. Ook is er een terugblik op het zeer geslaagde Heisafeest afgelopen pinksterweekend.
De twee kampioensteams bij VV Heijen worden in het zonnetje gezet (zie verenigingsnieuws) en in Van toen tot
nu gaat het over het karakteristieke pand aan de Heesweg 31.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Muziekopleiding
bij fanfare EMM,
voor jong en oud!
Column
Rondje Heijen (4)
Het moet zo’n 45 jaar geleden zijn, op een zondagmorgen. We
werden geacht de wekelijkse kerkdienst bij te wonen onder de
bezielende leiding van pastoor Pijpers. In plaats daarvan, na
zoveel jaar kan ik dat wel opbiechten, de zonde zal wel verjaard
en vergeven zijn, verzamelden we bij de zijingang van de kerk.
Het was een mooie lentedag. Het ging tijdens de Mis richting
het Heijense bos voor een rondje natuur; de wereldproblemen
konden we intussen mooi bespreken. Via de Dionisiusstraat
en de Heesweg het Heijense bos in, langs de Drie Vijvers en
verder naar het Hezeland. Dat kon toen nog, omdat de rondweg
er domweg nog niet lag. Wil je deze route nu volgen, dan zijn
vleugels onontbeerlijk, maar dat terzijde.
Daar op het Hezeland staan meer huizen dan je op het eerste
gezicht zou vermoeden. Ook moet hier ergens de oude burgemeesterswoning hebben gestaan of nog staan. Wie het weet mag
het zeggen.
Om tijdig terug te zijn, dus voordat de Mis was afgelopen, bogen
we via enkele bospaden weer richting Heijen. Langs de boerderij
van de familie Erps weer terug. Leek net of we de Mis hadden
bijgewoond. Ik hoop, dat dit slechte voorbeeld geen inspiratie
is voor de jongeren van nu. Gelukkig werd thuis niet gevraagd
waar de preek over ging. Anders zouden we alsnog door de
mand zijn gevallen, met alle nadelige gevolgen van dien.
Tijdens de viering op de 1e Pinksterdag, toen de fanfare de
Mis met prachtige muziek opluisterde, kwamen bovenstaande
nostalgische gedachten weer op het netvlies. Een rijk Rooms
leventrok voorbij. Ook veel mooie herinneringen, gelukkig.
Over zonde gesproken: jammer, dat zo weinig mensen aanwezig
waren. Dat kwam dit keer niet door spijbelaars, misschien was
de geweldige dorpsbrunch hier mede debet aan. Als volgend
jaar de brunch weer op 1e Pinksterdag is, is het zeker aan te
bevelen om naar beide bijeenkomsten te gaan: goed voor geest
en lichaam!
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Fanfare EMM, ofwel fanfare en slagwerkgroep
van Eendracht Maakt Macht.
Een muziekkorps dat graag een steentje
bijdraagt aan bijzondere momenten; denk
aan een serenade voor de communicanten,
een muzikale opluistering bij sinterklaas
intocht, carnaval of neem bijvoorbeeld de
showconcerten, het pontonconcert een aantal
jaren geleden. Weet u nog? Het was een
feestweekend voor het hele dorp.
De fanfare, toch wel een spil in het dorp. Een
club door jong en oud, voor jong en oud.
Muziek maken met elkaar. Niet alleen leuk, maar
ook leerzaam! Samenspel, leren luisteren naar
elkaar, leren met elkaar omgaan. Het stimuleert
je creativiteit. Kortom, een positieve stimulans.
En erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling
van het kind.
Maar, je bent nooit te oud om te leren! De
muziekopleiding is dan ook voor alle leeftijden.
Fanfare Eendracht Maakt Macht gaat vanaf het
nieuwe schooljaar alle muziekopleidingen zelf
verzorgen.
Op dit moment verzorgt EMM al twee jaar de
slagwerkopleiding, met groot succes!
Vanaf nu komt daar ook de blazersopleiding bij.
Ervaren muziekdocenten zullen na schooltijd
de lessen in Heijen verzorgen.
De kosten voor de muziekopleiding zijn;
€ 350,- voor 25 minuten les alleen
Of € 280,- voor 20 minuten les, duo-les (dus
2 x 20 minuten is 40 minuten les).
Voor het aanmelden of verdere vragen kunt u
een mail sturen naar Fanfare-emm@live.nl
Graag tot ziens bij fanfare EMM!

Verenigings- en ander nieuws

Heisa 2013!
Lieve mensen uit Heijen,
namens het hele Heisa Team, willen wij nogmaals
bedanken:
- alle mensen uit Heijen die dit weekend tot zo’n feest
hebben gemaakt
- alle vrijwilligers, zonder wie dit onmogelijk was
- alle sponsoren, die ons helpen dit te realiseren.

Mensen uit Heijen, wat kunnen wij samen een geweldig
feest maken!
Zonder jullie geen Heisa!! Want Heisa is Heijen
Samen!!
Bedankt en tot volgend jaar!
Team Heisa.

Twee kampioenen
bij V.V. Heijen
In de afgelopen voorjaarscompetitie zijn twee teams van
V.V. Heijen kampioen geworden, te weten Heijen C1 en
Heijen E3.

Heijen C1
Dit team pakte op overtuigende wijze de titel in haar
klasse.Van de 10 wedstrijden werden er 8 gewonnen en
2 gelijk gespeeld. Na de thuiswedstrijd tegen HBV C1,
die een 7-1 zege opleverde, werd het kampioenschap
gevierd met een rondrit door het dorp en een feestje
in de kantine.

we namelijk alleen kampioen geweest. Nu hebben we de
titel moeten delen met .. jawel, Olympia’18.
De laatste wedstrijd tegen Juliana Mill was een echte
kampioenswedstrijd. Langs de kant stond erg veel
publiek. We moesten winnen om kampioen te worden.
We hadden afgesproken om te spelen zoals we normaal
ook doen, want dan kon er niet veel misgaan. In de
eerste helft was het nog even nagels bijten. Het spel
ging gelijk op en er viel maar geen doelpunt. Toen wij
eenmaal de eerste treffer maakten, kwamen we beter
in de wedstrijd en scoorden we nog een flink aantal
keren. Uiteindelijk werd het 6-1 voor ons.
Na de wedstrijd gingen we met het hele team op de
platte kar een ronde maken door Heijen.
Toen we de ronde gereden hadden en we weer terug
waren op het voetbalveld kon je precies zien waar we
hadden gereden. Daar lag nog overal stro.
Het was al met al een fantastisch seizoen! We hopen
volgend jaar weer hetzelfde te kunnen doen.

Heijen E3
In het begin van de competitie liep het nog niet zo aardig
binnen het team. Iedereen moest nog even wennen.
Al snel kwam er vooruitgang in het spel en werden er
prima resultaten behaald.
Het mooie is dat we geen één wedstrijd verloren hebben.
We hebben ook maar één keer gelijkgespeeld. Dat was
tegen Olympia’18. Daar balen we als team nog steeds
van. Als we deze wedstrijd gewonnen hadden waren
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Interview

Hoefsmid Marcel Willems

herkent zijn cliënten aan hun voeten…
We wisten het niet van tevoren, maar dit interview kwam precies op tijd:
Om maar met de deur in huis te vallen, onze dorpsgenoot MarcelWillems,
hoefsmid, is geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens
het Wereldkampioenschap voor Hoefsmeden in Calgary, Canada in de
eerste week van juli. Hij blijft er zelf heel bescheiden onder, maar vindt
het wel leuk dat hij er over kan vertellen en zijn passie voor zijn vak met
ons kan delen.
De familie Willems.
Marcel (47) is de zoon van Piet Willems,
bijgenaamd Ullepietje, en Riek WillemsFleuren. Hij groeide op aan de Diekendaal,
waar nu het Industrieterrein de Grens gelegen is. Marcel trouwde met Lian Hoesen uit
Ottersum, ook 47 en samen hebben ze een
dochter, Eva, die 17 jaar is.
Lian is voor Marcel zijn rechterhand als het
aankomt op de bedrijfsadministratie en ook
de planning van de werkzaamheden heeft zij
strak in handen. Verder werkt ze par ttime als
ziekenverzorgster bij Pantein-Thuiszorg en
of dat nog niet genoeg is heeft ze ook een
schoonheidssalon aan huis. Dochter Eva is
ook behept met het ondernemersvirus en is
een nagelstudio begonnen. Zij wil de opleiding Business & Fashion gaan volgen aan het
Rijn IJssel college in Arnhem.

De smederij
Voordat we aan het interview beginnen
neemt Marcel ons eerst mee naar de smederij, zodat we kunnen zien waar we over gaan
praten. De ruim bemeten smederij is voor-
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zien van alle snufjes die van belang zijn. Allereerst is daar natuurlijk de oven, die afkomstig
is van de oude LTS uit Gennep. Het vuur is
nog aan en geroutineerd toont Marcelons
hoe hij van een recht stuk ijzer een mooi
rond hoefijzer kan maken.

Geroutineerd toont Marcel
ons hoe hij van een recht
stuk ijzer een mooi rond
hoefijzer kan maken
Er staan verschillende aambeelden voor het
smeedwerk. Ook is er een luchtsmeedhamer
in de smederij, deze wordt gebruikt voor het
zware smeedwerk. De machine doet dat
werk zo goed, daar kan Marcel met de hand
niet tegenaan smeden.
Marcel beschikt over een bedrijfswagen
waarin een heuse minismederij is ingebouwd,
compleet met gasoven voor het op maat

Interview

smeden van de hoefijzers. Hij gaat naar de paarden
toe en neemt de al voorbewerkte hoefijzers mee.
Hij kent de voeten van zijn cliënten! “Dit vak”, zo
zegt Marcel, “is voornamelijk gebaseerd op gevoel,
passie, zicht, ervaring en kennis. Het is altijd maatwerk.” Hoe dat precies werkt weet Marcel ook niet:
het geheim van de smid dus!

Hoe dat precies werkt weet
Marcel ook niet: het geheim
van de smid dus!
Aan de wand in de smederij hangt een smeed
ijzeren kunstwerk dat Marcel zelf heeft gemaakt.
Het stelt de patroonheilige van de smeden voor,

St. Eloy. Behalve dat Marcel hoefsmid is hij ook
siersmid. Hij noemt dat zelf een uit de hand gelopen hobby…. Eerst maakt hij daarvoor een tekening en aan de hand daarvan gaat hij aan het werk.
Ook in huis vinden we diverse staaltjes van deze
smeedwerkkunst. Bijvoorbeeld Ullepietje die een
prominente plaats heeft in de woonkamer. En rij
maar eens langs zijn huis aan de Hommersumseweg. De indrukwekkende poor t en de lantaarns die
op de zuilen staan heeft hij persoonlijk gemaakt.
Het siersmeedvak heeft hij geleerd bij het Nederlands Gilde van Kunstsmeden. Hij mag ook lesgeven
en de smederij is een erkend leerbedrijf.
Eenmaal binnen vuren wij vele vragen op hem af:

“Marcel, hoe ben je op het idee gekomen dit
vak te gaan uitoefenen?”

Wordt vervolgd op blz 11
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Een van de aambeelden in de smederij

Hij ver telt: “Ik hield als kind al van paardrijden en
was lid van Rijvereniging Ons Genoegen. Daar
kwam de interesse om hoefsmid te worden vandaan. Ik wist het al toen ik amper twaalf jaar was.
Als 16-jarige had ik een smidsvuur tje gebouwd
maar helaas had ik geen kolen om het vuur te laten
branden. Ik kwam erachter dat je in Duitsland kolen
kon kopen, dus ik op de brommer naar Goch. Ik
nam zoveel kolen mee dat de brommer helemaal
achterover hing en ik al slippend en glijdend thuis
moest zien te komen. Na de LTS in Gennep ging ik
naar de hoefsmidopleiding in Deurne, liep overal in
het land stage en haalde mijn vakdiploma, Lian haalde het middenstanddiploma. In 1989 zijn Lian en ik
begonnen met de smederij, eerst bij het ouderlijk
huis aan de Diekendaal. Ik kreeg de kans om de
opleiding tot instructeur-hoefsmid te volgen bij de
dierenkliniek te Utrecht. Hiervoor slaagde ik en
ging aan slag als docent bij de hoefsmedenopleiding
te Deurne. In 2000 hebben we het woonhuis en
de smederij aan de Hommersumseweg gebouwd.
Vanaf die tijd doe ik ook geregeld mee aan kampioenschappen. Zo werd ik bij de eerste wedstrijd
waar ik aan deelnam in Drachten al meteen derde!”

De klantenkring
Marcel heeft klanten in de hele regio en zelfs in
Duitsland. Al jaren beslaat hij de paarden van een
paardenfokker in Kranenburg. Deze man kreeg een
dochter die nu is opgenomen in het Duitse nationale ruiter team. Dit team traint in Münster en zo

kon het gebeuren dat Marcel nu geregeld op spe
ciaal verzoek naar Münster reist met zijn bedrijfsbus om een achttal paarden van het Duitse team
te beslaan. Daar is hij terecht enorm trots op, al
moeten Lian en Eva dit aan ons ver tellen. Zelf lacht
hij er maar een beetje om.

Het Wereldkampioenschap voor Hoefs meden.
(de “Blacksmith Competition”)
Zoals gemeld wordt deze gehouden in de hoofdstad van de Cowboys, namelijk in Calgary Canada.
Hier vindt elk jaar een evenement plaats genaamd
de Stampede.
Wikipedia informeer t ons hierover als volgt:
De Calgary Stampede is een rodeofestival dat
wordt gehouden in Calgary en is tevens het grootste jaarlijkse festival van Canada. Het wordt aan
het begin van de maand juli gehouden en duur t
10 dagen. Tijdens het festival toont Calgary haar
Wilde Westen Cowboyimago aan de wereld. Naast
rodeo wedstrijden worden tijdens de Stampede
ook shows, concer ten, chuckwagon-races en tentoonstellingen gehouden van onder andere de lokale Indianenstammen. Het festival wordt jaarlijks
door meer dan één en een kwar t miljoen mensen
bezocht, die zich veelal in westernkledij tooien. Op
de eerste vrijdag van de Calgary Stampede wordt
er door de binnenstad van Calgary een parade gehouden en op diverse plaatsen in de stad worden
pannenkoeken voor ontbijt opgediend.
Wordt vervolgd op blz 13
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Interview

Een van de vele evenementen is dus de Blacksmith
Competition waar Marcel uit Heijen samen met
nog drie collega’s de Nederlandse eer gaat verdedigen.

Hoe bereid je je op zoiets voor?
Marcel: “Je krijgt van tevoren al de opdrachten
thuisgestuurd, er zijn vier rubrieken waarin we als
team of individueel moeten presteren. We kunnen
dus al oefenen en trainen. Onze sponsor, een hoefijzerfabrikant, laat speciaal voor ons een exper t uit
Engeland overkomen. Op tweede Pinksterdag is
deze man te gast bij een van onze teamleden in
Friesland en daar gaan we samen oefenen. Alleen
dat al is goud waard. Op de wedstrijddagen zelf zijn
we enorm gefocust op wat we moeten presteren.“
Eva en Lian vullen aan: “Het is topspor t hoor!”
Marcelblijft nog steeds bescheiden glimlachen.
Aan Eva vragen we wat ze interessant vindt aan van
het beroep van haar vader.
Eva (enthousiast): “Ik vind het heel bijzonder wat
mijn vader doet. Dat hij van zijn passie zijn beroep
heeft gemaakt. En dat er niet zoveel hoefsmeden in
Nederland zijn, goeie dan… Maar het meest trots
ben ik op zijn opgebouwde carrière.”

Tot slot:
Uiteraard wensen wij (en dat doen we gemaks
halve maar namens geheel Heijen) Marcel ontzettend veel succes in Calgary. We spreken af dat we
in het julinummer van het Hèjs Nèjs verslag zullen
doen van de wedstrijd en de resultaten. Het is een
spannende tijd voor het hele gezin, maar Marcel,
Lian en Eva hebben er alle ver trouwen in. Hij heeft
al voor heel wat hete vuren gestaan, dus dit moet
ook lukken….. Het bedrijf is overigens wel van
1 tot 8 juli gesloten, maar dat zullen alle paarden
wel begrijpen.

Het bedrijf is overigens
wel van 1 tot 8 juli gesloten,
maar dat zullen alle
paarden wel begrijpen.
Marcel: “Natuurlijk is iedereen die interesse heeft
in mijn vak en werkstukken van har te welkom bij
ons!”
Doen!

Eva: “maar het meest trots
ben ik op zijn opgebouwde
carrière.”
In Nederland zijn ongeveer zeshonderd hoef
smeden actief en het aantal loopt terug. Wat Marcel
zo mooi vindt, is dat zijn beroep al meer dan 2000
jaar bestaat. In de ridder tijd was de hoefsmid van
de soldaten en ridders te paard een man van zeer
hoog aanzien. Het maken van de hoefijzers en het
beslaan van de paarden is al eeuwenlang een ongewijzigd proces. Een aantal jaar geleden is een proef
gedaan met het lijmen van de hoefijzers onder de
hoeven van de paarden. Tot opluchting van Marcel
is dit experiment helemaal mislukt.
Marcel toont een gewoon stuk ijzer, nu gesmeed tot een
passend hoefijzer
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Even napraten over het Heisafeest
Het Heisafeest in het Pinksterweekend. Wie is er niet geweest… Zeker driekwart
Heijen heeft een van de feestdagen een bezoek gebracht aan het feestterrein aan de
Hoofdstraat. De rest was op vakantie, al dan niet met een motor. Het Heisafeestteam
zag alleen tevreden gezichten om zich heen. We blikken kort terug met het Heisateam.
De week voor het feest.

14

Ze ver tellen: “ In de week vóór het feest begon alles op zijn plek te vallen. De tent stond er al vroeg
en we hadden dus alle tijd om hem in te richten.
Vooral op vrijdag hadden we gelukkig veel helpers.
Sommigen hadden er zelfs vrij voor genomen.”

stappen op het liefdespad gezet. In ieder geval noteerde de feestcommissie veel uitwisselingen van
telefoonnummers. Whatsapp draaide overuren…
Het was zeer motiverend om de blije gezichten te
zien. “Doen jullie dat volgend jaar weer?” was de
veel gehoorde vraag.

De Jeugddisco.

Muziek voor iedereen

Het Heisateam begint te stralen als ze daarover
ver tellen. De jeugd (12-16-jarigen) heeft zich buitengewoon goed vermaakt op de klanken van de
muziek van DJ Bar t. Deze speelde fantastisch in op
de voorkeuren van de jeugd en hield de zaak aan
de gang. Er werd gedanst en gehost. Voor sommige
kinderen was het wel nieuw dat de deur achter hen
dicht ging en ze er niet meer uit mochten vóór half
12, of wanneer de ouders hen kwamen halen. Maar
voor de organisatie en de ouders was het een
schot in de roos. Hier en daar werden de eerste

Een nieuwtje voor het Heisafeest. Op zaterdag
middag een speciale editie van het fenomeen
“Muziekvoor Iedereen” op initiatief van Wilma
Verhasselt. Inderdaad voor iedereen, met of zonder handicap. De tent stroomde vol met ruim
tweehonderd mensen om te gaan genieten van de
muziek van Peer en Geer, Venzelf en Die Drie. Alle
muzikanten gaven een gratis voorstelling. Vrijwilligers liepen af en aan om rolstoelen in en uit taxi’s
te halen en iedereen een mooi plaatsje te geven.
De inzet en gedrevenheid waren mooi om te zien.
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Optreden Heijense Revue Groep

Wir sind Spitze!
Deze band zorgde zaterdagavond voor een volle
bak in de tent. Wel zevenhonderd belangstellenden
stroomden de tent in, veel meer dan de organisatie
ooit had durven dromen. De feestband Wir Sind
Spitze bleek een schot in de roos. Er was een divers
publiek in de tent, werkelijk alle leeftijdsgroepen
waren ver tegenwoordigd. Zelfs een groep uit
Volendam, verblijvend in het Heijderbos, kwam binnen en ook deze mensen vermaakten zich kostelijk.
Sommigen zeiden: “Wij zijn nog nooit in Heijen
uitgeweest, maar dit is zeker niet de laatste keer.”
Andere anekdote: zoon tegen zijn vader (begin 70):
“Pap, daar moet je naar toe, dat is leuk!” Pap kwam
en ging uit zijn dak. Mensen kwamen op de organisatie af om hen te bedanken voor de prachtige
avond. Ze zijn er nog beduusd van.

Een mooie Pinksterdag
Na afloop van Wir sind Spitze kwam de harde werkelijkheid weer. Tafels en stoelen en heel veel andere attributen moesten worden klaargezet voor de
brunch op zondagmorgen. Dus moest het Heisafeestteam weer vol aan de bak. Slechts vier uur tjes
slapen en weer “d’ran”! Vrolijk naar de tent en toch
verbazend fit. Je kunt veel met een overdosis adrenaline in je lijf. Voordat alles op zijn plaats stond,
de tafels gedekt waren en de verse koffie klaar
was, stonden de eerste brunchgangers al in de
tent. Gezelligemuziek van Die Original Maastaler
en een topoptreden van de Heijense Revuegroep.
En het is je eigen schuld als je te weinig te eten
hebt gehad!

In de middag bleef het druk. Het weer was fantastisch, de kinderen speelden volop op het buitenterrein. Er werd schatgegraven in het zand, de pony’s
wandelden braaf in het rond, de mendemonstratie was een spektakel. Er werd geschminkt door
het Oranjecomité, de energie konden de kinderen
kwijt op het enorme springkussen. Penalty schieten,
een activiteit opgezet door VV Heijen, bleek populair. Een warme hap was onder handbereik. Binnen draaide de tap overuren. Daar vond Heijen’s
Got Talent plaats, dat gewonnen werd door Teun
en Thijn met het nummer Bohemian Rhapsody
op twee piano’s. Sam Janssen van Sound Records
maakt hiervan een professionele opname in zijn
studio. Grote indruk maakte Marcel Thijssen, die
het nummer “Sophietje” helemaal zonder muzikale
begeleiding zong. Als toetje mochten de winnaars
Teun en Thijn ook een paar nummers meespelen
met de Crazy Piano’s. Deze groep sloot het feest
laat in de middag af.

Tot slot – meer handjes maken het allemaal
wat lichter!
De organisatie is vol lof over de inzet en medewerking van de vele sponsoren, alle vrijwilligers, de
hulp van de verenigingen, de gemeente. Ook alle
bezoekers die het feest mee hebben willen vieren
en niet te vergeten de weergoden. Want die waren
het feest zeer goedgezind.
Vele handen maken licht werk. En dat is ook wel
nodig. Want hoewel de feestcommissie best groot
is kunnen ze het niet af zonder de inzet van velen.
Ze dromen nu al weer van het Heisafeest van volgend jaar en daarvoor willen ze graag in contact
komen met mensen die creatieve ideeën hebben
voor de invulling van het feest. Meld je aan als je
denkt iets te kunnen betekenen! Je wordt met open
armen ontvangen..
Tof, zo’n dorpsfeest, toch? Eén groot succes. Een
compliment richting de organisatie is hier zeker op
zijn plaats. Bedankt jongens en meiden! We verheugen ons al op de volgende editie van het Heisafeest
in het weekend van 7 en 8 juni 2014. Noteer die
data maar vast in je (al dan niet digitale) agenda!
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H. Dionysius Heijen, Jaargang 32
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M:06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en
Niersbode, en via www. heijen.
info Wijziging in algemene informatie: www.heijen.info

vieringen in

juni

2013

Zondag 30 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
Zaterdag 06 juli
geen dienst
Zondag 07 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 13 juli 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 14 juli 09.30 uur
Eucharistieviering, door pater Gruyters, met volkszang
Zaterdag 20 juli
geen dienst
Zondag 21 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 27 juli 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 28 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
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Geloof: ontmoeting
met de Heer
Het leven van ons verwijst naar God. Ons hart is eigenlijk de trouwste
bondgenoot van God. God spreekt tot ons hart. Maar hoe zouden wij
God ooit echt kennen als Hij ons ook niet tegemoet zou treden in de
geschiedenis? Mensen verlangen God te ervaren. Daarom heeft God vele
malen en op velerlei wijzen gesproken door de profeten en door andere
mensen die door God bezield worden. Hij heeft ook tot ons gesproken
door Jezus. De leerlingen werden getroffen door zijn leven en door zijn
woord. Zelfs zijn tegenstanders getuigden dat nooit iemand gesproken had
zoals hij. Hij verklaarde met gezag hoe God de dingen ziet en wat God van
de mens verwacht. Hij sprak met zijn hemelse Vader als met iemand bij wie
hij helemaal thuis was. Men deed de ervaring op dat hij, levend tussen de
mensen, toch aan de kant van God stond. De betekenis van zijn persoon
en van zijn leven beseften de mensen nog duidelijker toen na zijn lichamelijke dood velen mochten ervaren dat hij op een nieuwe manier aanwezig
was als de Verrezene.
Dit is het waar het in het christelijk geloof om gaat. Paulus zegt dan ook:
“Als Christus niet verrezen is, is onze prediking zonder inhoud en is ons
geloof zonder grond” (1 Kor. 15, 14). Nu wordt het volle licht geworpen op
zijn leven onder de mensen en op zijn boodschap. Hij is door zijn woord
en door zijn daden een bron van inspiratie. De verrijzenis maakt duidelijk
dat Gods liefde ook voor ons sterker is dan de dood. God laat de mens
niet los, ook niet in de donkerste ogenblikken van het leven, zelfs niet in de
dood. Ook dan schijnt zijn licht.
Pastoor H. Reijnen

Heisa

Viering zondag
14 juli 2013 door
Pater Gruyters
Op zondag 14 juli a.s. om 09.30 uur zal pater Toon
Gruytersvoorgaan in de Eucharistie. Voor hem is dat
een welkome gelegenheid om weer vrienden en bekenden uit de Heijense gemeenschap te ontmoeten, nadat
hij in 2007 terugkeerde naar zijn voormalige werksituatie in Tefé, Noord-Brazilië. Hij zal tijdens deze viering
ook in het kort wat vertellen over zijn ervaringen met
het kerk- en samenlevingsopbouwwerk in dat gedeelte
van het Amazonegebied. Tot half augustus verblijft hij in
de Spiritijnenhof in Gennep. Hierna zal hij weer terugkeren naar Tefé.

Doop
Suze Gisbers, Hermelijnstraat 50, is op 8 juni jl. gedoopt.
Wij wensen Suze samen met haar ouders en anderen
rondom haar, een gelukkig en gezond leven.

Huwelijk
Op 28 juni 2013 trouwen Cindy Rotzoll en Bart Megens, Dionisiusstraat 12. Bart en Cindy, wij wensen jullie
een mooie dag en vele gelukkige jaren samen.

Vieringenschema
Het vieringenschema voor september 2013 tot en met
januari 2014 is samengesteld. De diverse Heijense (muziek)verenigingen die door het jaar heen deelnemen aan
een mis of dienst ontvangen het schema om aan te geven wanneer zij hun bijdrage leveren.

In memoriam:
Henk Fleuren

Op 63-jarige leeftijd kwam aan het leven van Henk een
einde. Naar menselijke maatstaven veel te vroeg! Immers,
Henk was het middelpunt van zijn familie en stond nog
volop in het leven. Door omstandigheden kon hij zijn
beroep niet meer uitvoeren, maar werken op een andere manier deed hij wel degelijk. Hij was er altijd voor
zijn echtgenote Toos, zijn kinderen en kleinkinderen. In de
woorden die tijdens de druk bezochte avondwake door
de kinderen en kleinkinderen werden uitgesproken, klinkt
dankbaarheid voor zijn eerlijke betrokkenheid bij het lief
en leed van zijn naasten. Maar ook de Heijense gemeenschap heeft geprofiteerd van de inzet en betrokkenheid
van Henk bij de activiteiten die er zoal werden georganiseerd; de volksdansfeesten van weleer waren daar een
voorbeeld van.
In de avondwake werd ook het optimisme van Henk
genoemd.Hij bleef vertrouwen houden in een goede afloop. En toen alle hoop vervlogen was en aanvaard moest
worden dat er geen genezing meer mogelijk was, bleef
Henk een mens met belangstelling voor zijn Toos en zijn
familie. Woorden van dank waren er voor die positieve
instelling, die hij tot het laatste moment heeft uitgestraald.
Daardoor troostte hij zijn naasten in hun verdriet over het
te verwachten afscheid, een bijzondere gave!
De herinneringen aan alles wat zijn familie, vrienden en
dorpsgenoten met Henk hebben beleefd zullen hen tot
steun zijn om het verdriet om zijn overlijden te verzachten.
“Je kunt huilen omdat hij er niet meer is of je kunt lachen
omdat hij geleefd heeft. Je kunt je ogen sluiten en bidden
dat hij terugkomt of je kunt je ogen openen om te zien
wat hij heeft achtergelaten”. Deze woorden klonken in
een lezing tijdens de avondwake en geven aan dat de nabestaanden de kracht om het verlies te dragen en te verwerken zullen putten uit de levensgeschiedenis van Henk.
Daags na de avondwake is in een besloten plechtigheid
definitief afscheid van Henk genomen.
Moge hij nu opgenomen zijn in het eeuwige licht van zijn
Schepper in wiens geest Henk hier bij ons in Heijen heeft
geleefd en gewerkt.
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Het Milieustation

is niet het eindpunt van je afval….

Integendeel, zo meldt Martien de Rijck (66), van hieruit gaat 50% van alle
volle containers naar Venlo, de andere helft gaat naar andere bedrijven,
zoals bijvoorbeeld de papier-, zand-, puin- en bruin- en witgoed containers. Ook het groenafval wordt naar een ander bedrijf afgevoerd. Een grote groep milieuwerkers bij de diverse recyclebedrijven ruimt ze uit en alle
waardevolle materialen worden apart verzameld. Pas als alles gescreend
is op mogelijkheid tot recycling en/of hergebruik, wordt het restafval geshredderd en naar de afvalverbrandingsovens vervoerd. De warmte die
vrijkomt bij de verbranding wordt weer voor de energievoorziening gebruikt. Er gaat dus vrijwel niets verloren. Toch interessant om te horen!
Korte geschiedenis van het milieustation.
Wie herinnert zich nog de kraakwagen die iedere
week op het kermisterrein parkeerde en waar je
je afval kon deponeren? Geruisloos is deze uit het
straatbeeld verdwenen, in de plaats daarvan opende de gemeente Gennep in 1999 op Industrie
terrein Groote Heeze een milieustation waar alle
particuliere inwoners van Gennep twee dagen
per week hun grote afval kunnen aanbieden. Uitbater, als je het zo wilt noemen, was destijds Essent.
In 2009 werd de exploitatie overgenomen door
Van Gansewinkel.Van meet af aan was het milieustation een succes.

Martien de Rijck
Martien ging al op zijn 55e met vroegpensioen,
maar na een poosje beviel het thuiszitten hem niet
meer zo. Hij meldde zich bij een uitzendbureau dat

hem in contact bracht met het Milieustation. Hij
behaalde de benodigde diploma’s voor bedrijfshulpverlener en VCA (veilig werken) en leidde
jarenlang het hele proces van aanbieden van afval
in goede banen. Op dit moment valt hij alleen nog
maar in als zijn collega’s verhinderd zijn en dat gebeurt regelmatig.

Gemiddeld bezoeken
10.000 mensen jaarlijks
het milieustation
Martien heeft op het milieustation veel contacten
en geniet van alle gesprekken die er plaatsvinden
met de mensen die hij ontmoet. Het geeft hem
veel voldoening.
Wordt vervolgd op blz 20
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Gemiddeld bezoeken 10.000 mensen jaarlijks het milieustation, met pieken in de maanden maart en april. Dan
komen er soms wel 1100 aanbieders per maand.

Hoe werkt het Milieustation?
Als je afval wilt aanbieden moet je aan twee voorwaarden
voldoen: je moet inwoner van de gemeente Gennep en
particulier zijn. Bedrijven mogen hun afval niet aanbieden,
zij moeten zelf een container huren. Zo mag een tuinder
dus geen tuinafval aanbieden, maar bijvoorbeeld wel puin
als hij zijn woonhuis aan het verbouwen is. Martien en
zijn collega’s vragen naar je postcode en voeren deze in
in de computer, evenals je kenteken. Dit laatste om je
bij mogelijke problemen rondom het storten te kunnen
natrekken. Ze bekijken je afval en verwijzen je naar de
diverse containers. Bepaald afval kan gratis worden afgegeven, maar voor veel materialen moet wel betaald worden. Per twee kuub een bedrag van € 12,50. Groenafval
is in te leveren voor € 5,00 per twee kuub. Dat bedrag
moet worden gepind, er kan dus niet contant betaald
worden. Niets mag worden verpakt in kartonnen dozen,
alleen zichtbaar afval kan probleemloos worden gestort.
Een uitzondering geldt ook voor chemisch afval en druk-

houders zoals gasflessen en brandblussers, dat moet naar
de chemokar worden gebracht die iedere eerste zaterdag van de maand van 16.30 tot 17.00 uur op het kermis
terrein staat.
Dat het Milieustation een succes is blijkt wel uit het feit
dat de gemeente Gennep vorig jaar nummer 3 was in de
provincie met het inzamelen van bruin- en witgoed, namelijk 6,2 kg per inwoner.Venray en Beesel deden het net
iets beter met respectievelijk 6,3 en 7,00 kg per inwoner.

Wat mag je gratis storten?
Papier en karton, (vlak)glas, wit- en bruingoed, textiel,
autobanden zonder velgen (maximaal vijf stuks), oud ijzer
(metaal), frituurvet, tl-buizen en luiers.

En wat tegen betaling?
Grof tuinafval (snoeiafval), hout, kringloopgoederen,
vloerbedekking, overig grof huisvuil (meubilair e.d.), grond
(moet visueel schoon zijn), puin, asbest (mits deugdelijk
verpakt in handzame pakketten, niet meer dan 1 m3) vuilniszakken en autobanden met velg.
Kortom, eigenlijk alle afval is welkom.

Vinden jullie ook vreemde artikelen tussen het afval?
Martien moet lachen als we dit vragen. Hij vertelt: “vorige
week was er iemand zo blij dat hij van zijn afval af was
dat hij zijn aanhanger vergat aan te haken na het storten.
Deze heeft dus een weekend achter de poort gestaan
voordat de eigenaar hem weer op kon halen.
Maar we vinden ook gevulde weckflessen, die komen uit
kelders als de ouders zijn overleden, onuitgepakte kerstpakketten en we hebben ook wel eens een opblaaspop
aangeboden gekregen. Soms snap je niet wat mensen
kwijt willen.”

Tips om afval te voorkomen.
Deze staan op de website van het milieustation maar het
kan geen kwaad deze nog eens op een rijtje te zetten:
Afval kan erg gemakkelijk worden voorkomen. Een algemene
aanpak bestaat eigenlijk niet. Daarom vind je hieronder en
kele tips, waaraan je misschien nog niet hebt gedacht:
• Als je iets nieuws koopt is de winkelier vaak verplicht het
oude terug te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor banden,
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accu’s en elektrische apparaten. Je levert het in en je hebt
dan zelf geen afval! Als bijkomend voordeel kan een derge
lijke materiaalstroom vanaf de winkelier eenvoudiger wor
den gerecycled omdat hier grotere hoeveelheden beschik
baar zijn en dus efficiënter kan worden gewerkt.
• Zorg voor minder verpakking: probeer je levensmiddelen
in grootverpakkingen te kopen. Een pak vruchtensap van
1,5 liter geeft meer dan de helft minder afval dan 6 kleine
drinkpakjes van een kwart liter. Of neem een herbruik
bare drinkbeker mee voor sap en limonade. Bijvoorbeeld
in scholen kan dit veel afval voorkomen.
• Plak een Ja-Nee of een Nee-Nee sticker op de voordeur of
brievenbus. Dat scheelt een hoop gesleep met oud papier.
Je kunt de sticker vaak gratis op het internet bestellen of
gratis bij de gemeente halen.
• Gebruik die degelijke sterke boodschappentas in plaats
van een plastic tas.
• Verkoop je oude degelijke spullen op markplaats.nl en
speurders.nl of geef ze gratis via die sites weg. Gaat dat

niet snel genoeg, dan kun
je ze inleveren bij kringloop
winkels. TNO heeft in een
onderzoek becijferd dat het
inzamelen van 1 ton goe
deren minimaal gelijk staat
aan het besparen van 1 ton
CO2 emissie.
En dat is toch de moeite
waard!

Wanneer is het milieustation geopend?
Op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van
9.00 tot 15.00 uur.
Behalve dat je afval kwijt bent geeft het ook een groot
gevoel van voldoening. Je bent heel milieubewust bezig
geweest…..
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Zonnige

Doordenkertjes
Paul Rongen

Zouden de bouwvakkers naast vorstverlet, ook zonverlet moeten hebben?
Ook zonder te zonnebaden bakken mensen in de zon bij het barbecueën.
De zon komt op voor iedereen. In hoeverre komen wij voor anderen op?
Kan bruintje de aanschaf van de zonnebank nog niet trekken?
Was het voor de fiscus zonneklaar dat de fraudeur veel verdonkeremaande?
Ergeren zonnebadende strandgasten zich meer aan rondlopende kwallen dan
aan die welke door de zee worden aangespoeld?
Op het zonovergoten zandstrand doen kinderen er graag een schepje bovenop,
later op de werkvloer worden ze daartoe aangezet.
Hij heeft vliegangst, watervrees en is bang voor een zonnesteek. Kan hij dan nog
wel op vakantie gaan?

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Flierefluiter en midzomernachtsdroom
De meimaand van dit jaar werd gekenmerkt door enkele
extremen, zoals de hoogste waterstand in de Rijn sinds
1501 en de koudste meimaand sinds 25 jaar. We hopen
natuurlijk met z’n allen op een mooie, warme junimaand
met veel groei en bloei.

maakt van vlierenhout).Wil je zelf zo’n fluitje maken kijk dan
eens op internet op de website onze klassetuin. De huidige
betekenis van flierefluiter is: iemand die zorgeloos door het
leven gaat zonder veel nuttigs te doen. Door ons ook wel
een losbol of niksnut genoemd.

Bijgeloof
Vlier (Sambucus nigra)
Een van de bekendste bloeiende struik in onze omgeving is
wel de vlier. Hij groeit op stikstofrijke plaatsen: verwaarloosde huizen, kerkhoven, bij konijnenholen en dassenburchten
waar de grond verrijkt is door afbraak van organisch materiaal.
De bloemen bevatten geen nectar en worden dan ook
bijna niet door insecten bezocht. De verspreiding gebeurt
door vogels die in het najaar de blauwzwarte bessen eten.
Ze poepen de zaden uit en als de plek geschikt is groeit
er een nieuwe vlier die wel tot 5 meter hoog kan worden.

Flierefluiter
De naam Sambucus is afgeleid van het Griekse woord
sambuku dat “fluit” betekent. In de takken van de vlier zit
een zacht vulsel dat er gemakkelijk uitgehaald kan worden.
Hierdoor kan het hout gebruikt worden voor het maken
van fluitjes. Er bestaat een verklaring dat het gebruik van dit
hout voor het maken van fluitjes teruggevonden wordt in
het woord flierefluiter (iemand die op een fluit speelt ge-

Vroeger hingen jonge meisjes in de midzomernacht
(21 juni) een bloeiende vlierbloesemtak achter hun bed in
de hoop dat in een midzomernachtsdroom hun toekomstige echtgenoot hun verschijnen. Het voorspellen van de
toekomst is een van de vele geheimzinnige krachten die
aan de vlier worden toegeschreven.

Lekkere recepten
Om het maar eens over een andere boeg te gooien volgen
hieronder enkele lekkers, gezonde recepten.
• Vlierbloesemthee tegen verkoudheid en ontsteking van de
slijmvliezen:
Pluk de bloeiende trossen en laat ze drogen. Ris de gedroogde bloemen eraf en bewaar deze in een goed
afgesloten pot. 150 ml heet water over 2-3 thee
lepels gedroogde bloemen, 10 minuten trekken, zeven.
Als je er nog wat tijmsiroop aan toevoegt heb je een
heerlijk toetje.
Wordt vervolgd op blz 27
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• Vlierbloesembeignets
Zoek een mooie plek ver weg van het verkeer en pluk
per persoon twee mooie bloemschermen met zo
min mogelijk steel. Was ze goed en leg ze te drogen
om keuken
papier. Maak ondertussen het beslag van
100 gram bloem, 2 kleine eieren, 1 eetlepel gesmolten
boter, 1 eetlepelbier (de alcohol vervliegt tijdens het
bakken) en 1 à 2 eetlepels melk. Verwarm ruim olie in
een diepe pan, doop de bloemschermen een voor een
voorzichtig in het beslag en bak ze snel goudbruin. Laat
uitlekken in een vergiet met keukenpapier en serveer
ze zo warm mogelijk met poedersuiker of met gesmolten bloemenhoning.
• Vlierbessensiroop
Pluk in de nazomer de bessen (mooie glanzende blauwzwarte bessen) Was ze en doe ze in een kookpot, laat ze
even opkoken en doe ze dan in een neteldoek of uitgespoelde theedoek en druk het sap goed uit. Per liter sap
voeg je een halve kilo kandijsuiker toe en laat aan de kook
komen. Daarna onmiddellijk van het vuur nemen en in

glazen potjes (hakpotjes voldoen prima) tot aan de rand
vullen. Draai de deksels erop en zet ze omgekeerd weg.
Voor je de potjes vult, kun je er ook nog een takje tijm
of rozemarijn in steken; deze kruiden doden bacteriën en
het geeft een extra lekkere smaak.
• Vlierbessenjam
Ga op dezelfde manier te werk als bij vlierbessensiroop.
Gebruik in plaats van gewone suiker, geleisuiker. Lees de
instructies op de verpakking. Giet de kokend hete jam in
schone potten en draai het metalen schroefdeksel erop.
Laat omgekeerd afkoelen. Dan zuigt het deksel zich hermetisch vast. Op die manier kun je de jam een jaar of
langer bewaren
Smakelijk!
Een bijzondere zomer toegewenst
Martha en Paul
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Interview

Heesweg 31
De volgende woning die de revue passeert is het pand
aan de Heesweg 31, in eerdere tijd nog Heesweg 17,
en A50. Op het perceel waar deze woning in 1950
werd gebouwd, stond voor die tijd een klein zogenaamd
keuterboerderijtje.
Het keuterboerderijtje werd gebouwd door het echtpaar Wilhelmus Rutten–Driessen. Zoon Antonius
(Toon) Rutten, werd op 14 januari 1893 in deze boerderij geboren. Toon trouwde met Grada Theunissen,
geboren 21 mei 1901 en zij gingen in het boerderijtje
wonen. Zij kregen 4 kinderen ; Piet, Marie, Nellie en Wiel.
Tijdens de evacuatie, 26 mei 1945, overleed vader Toon
aan de gevolgen van klierkanker. MoederGrada en haar
4 kinderen keerden na de oorlog weer terug naar hun
boerderijtje in Heijen.
Door beschadiging in de Tweede Wereldoorlog kwam
de boerderij in aanmerking voor de subsidieregeling van
beschadigde oorlogsboerderijen van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. Er werd met deze subsidie een
nieuwe boerderij gebouwd, een tiental meters voor de
vroegere boerderij, die nadien werd afgebroken.Via een
zogenaamd karrenpad kon men vanuit de boerderij naar
de Hoofdstraat. Verharde weg was toen nog “ver weg”.
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Dochter Nellie, voor de duivel
niet bang, maar wel voor
muizen, hoorde vanuit de
slaapkamer op enig moment
geritsel in deze kast
De boerderij had in de eerste bouw ongeveer 2/3 van
de huidige grootte. Een van de slaapkamers grensde
aan de keuken, gescheiden door een muurkast, die zowel vanuit de keuken als slaapkamerzijde een deur had.
Dochter Nellie, voor de duivel niet bang, maar wel voor
muizen, hoorde vanuit de slaapkamer op enig moment
geritsel in deze kast. Ze kwam het bed niet uit voordat
vanuit de keuken de redding werd geboden en de muis
werd ontzet.
Nellie trouwde in 1957 met Thei Kusters en zij trokken bij moeder in. Daar werden ook hun 4 kinderen,
Geert, Henny, Marion en Harry geboren. Helaas overleed Marion erg jong, ze was nog maar één jaar. Kort na
de geboorte van jongste zoon Harry verkochten Nellie

en Thei, in 1965, de boerderij aan aannemer Harrie
Kaak. Op de grond die bij de boerderij hoorde bouwde
HarrieKaak een aantal woningen.
Nellie en Thei bouwden zelf een nieuwe woning, ook
aan de Heesweg, nummer 19, niet ver dus van het
ouderlijkhuis. Broer Piet Rutten zocht zijn toekomstige
woning ook niet ver van de boerderij, hij trouwde met
Door Tebarts en ook zij bleven op de Heesweg wonen,
in het huis op nummer 8. Beide gezinnen hebben het
nog steeds prima naar hun zin aan de Heesweg.

“Nie te diep spaje, want dèn
grond hèt nog nooit gèn zon
of moan gezien”
De familie Horsten kocht de boerderij aan de
Heesweg 31 weer van Harry Kaak. De nieuwe bewoners werden Thei Horsten en zijn vrouw Marie Wellesen
met hun 2 ongetrouwde zonen Jan en Jacob.
De groentetuin was Thei ‘s lust en leven en hij was hierin
dan ook veel te vinden. Met jaarlijks een flinke lading
mest, groeide alles weelderig. Het omspitten van de tuin
gebeurde door de familie, nadat Thei op leeftijd kwam
en hij het zelf niet meer kon. Tegen diegene die de tuin
omspitte zei hij toen:,“Nie te diep spaje, want dèn grond
hèt nog nooit gèn zon of moan gezien”.
Thei en Marie verhuisden in 1981 naar het bejaardenhuis,
waar Thei een jaar later overleed. De zonen Jan en Jacob
bleven op de Heesweg 31 wonen. Jan verhuisde na een
paar jaar naar Bos en Heide en in 1986 besloot Jacob
de boerderij te verkopen. Hans Wientjens, een neef van
Jacob, had interesse in de woning en kocht deze samen
met zijn vriendin Marita Janssen. De boerderij werd opgeknapt en in 1987 trouwden Hans en Marita en betrokken de woning. Met de geboorte van achtereenvolgens
Eline, Karlijn en Jilke, breidde het gezin uit. Door Rutten
paste, vanaf de geboorte van Karlijn, bij de familie Wientjens op de dochters Eline en Karlijn. Voor echtgenoot
Piet Rutten was dat het moment dat hij na lange tijd
weer voet zette in de boerderij waar hij opgroeide.
De woning onderging, veelal door de handigheid van
Hans in het “doe het zelven”, in de loop der jaren verschillende kleinere en grote metamorfoses. Aan de

boerderij, die oorspronkelijk 12 m lang was, werd in
2001 6 m bijgebouwd. De voormalige keuken werd tot
woonkamer verbouwd en een slaapkamer, die daarvoor
varkensstal was, werd de nieuwe keuken. Opvallend is
de dikke brandgevel tussen het oude woongedeelte
en het oude bedrijfsgedeelte (de varkens- en koestal)
vroeger. Die gevel was indertijd verplicht.

Opvallend is de dikke
brandgevel tussen het oude
woongedeelte en het oude
bedrijfsgedeelte
Een oud gierputje kwam tijdens de verbouwing weer
tevoorschijn. Aan de douche, toen nog in een ruimte
niet veel groter dan een muurkast, werd ook een nieuw
onderkomen gegeven. De vroegere achterdeur van de
boerderij, werd de nieuwe voordeur. En wat ooit de
hooizolder was, kreeg een nieuwe toepasselijke bestemming, namelijk slaapkamer. Het luik waardoor vroeger
het hooi naar de zolder werd getransporteerd, is daarbij opnieuw ingebouwd. De twee varkensstalraampjes
die eerder waren dichtgemetseld, zijn ook weer terug
gekomen.
Doordenkertje: Hans werd geboren onder het pannen
dak van de woning Heesweg 31, maar niet op de
Heesweg 31!
Gerrie Franken en Riet Reijnen
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LTC de Heikamp

Lekker buiten spelen

bij LTC de Heikamp…

Een van de leden van tennisclub de Heikamp gooide het balletje op. “Zouden jullie ook
eens langs willen gaan bij mijn club?”, vroeg hij. “Ze kunnen best een beetje publiciteit
gebruiken.” Niet toevallig stond de tennisvereniging al op onze interviewlijst en zo gingen
we op een voorjaarsavond naar hun clubhuis en ontmoetten daar voorzitter Roland van
Bree (44). Verder Francien van de Ven (46), zij houdt zich bezig met het organiseren
van toernooien en Anneke Knigge (40), bestuurslid. Zij verzorgt alle jeugdzaken.
Ook maken Eelco Schoofs, penningmeester, Tom Hermsen, onderhoudscommissie,
Desiree Janssen-Deckers, secretariaat en Gladys Schutte, kantinecommissie, deel uit van
het actieve bestuur.
Geschiedenis, kort samengevat

Wat is er zo leuk aan tennissen?

Begin 1977 nam een aantal liefhebbers het initiatief om
de tennissport in Heijen te brengen. Op 11 maart 1977
was de eerste bijeenkomst in café ‘t Centrum, waarna
op 2 augustus 1977 de tennisvereniging L.T.C. De Heikamp werd opgericht. Op 1 september 1977 gingen de
eerste twee tennisbanen open. Zo gaandeweg werd het
huidige tennispark geboren. In de beginjaren beschikte
de vereniging over een caravan als kleedlokaal. In 1980
kreeg men de beschikking over het woonhuis van de
familie Koenen. Een jaar later werden baan 3 en 4 geopend. Drie jaar laterwerd de kantine uitgebreid door
een grote mate van zelfwerkzaamheid. Vanaf 1993 kon
men beschikken over drie douches. In 1995 werden met
behulp van renovatiekosten van de gemeente vier nieuwe
kunstgrasbanen aangelegd. In 2002 was dan het jaar van
het zilveren jubileummet een groot aantal jubilarissen. In
2004 werden de kleedkamers en douches geheel vernieuwd. In 2012 zijn kantine en buitenwerk onderhanden
genomen en is een stap naar een moderne, frisse kantine
gezet waar het tijdens en na wedstrijden voor spelers en
bezoekers gezellig toeven is.

Het blijkt dat alle drie bestuursleden zo hun
eigen insteek hebben.
Roland: “Ik hou van sport en voetballen zat
er op een gegeven moment niet meer in.
Mijn vrouw Monique was al aan het tennissen en ik ben dus eigenlijk door haar op
het idee gekomen. Ik vind het heel leuk om
te doen.”
Anneke is begonnen toen haar zoon ook
ging tennissen. “Het voordeel is”, zegt ze,
“dat je kunt gaan wanneer je wilt. Het park
is altijd open, zomer en winter.”

De oudste speler is
zelfs 79 jaar!
Francien vond en vindt het fijn om buitensport te bedrijven. Haar man tennist
ook en samen genieten ze van deze sport.
“Iedereenis fanatiek!
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En dubbelspel is fijn en kan goed gedaan worden omdat
het dan wat minder intensief is. Dan kun je het ook lang
volhouden.”
Dat er veel volhouders zijn blijkt wel uit het feit dat er veel
70 plussers (nog steeds) lid zijn van de tennisvereniging. Er
is een grote diversiteit in leeftijd. De oudste speler is zelfs
79 jaar! Dat is uniek. “Het is een sport”, zeggen ze, “die
door jong en oud kan worden uitgeoefend”.

Hoe reilt en zeilt de tennisvereniging?
Op dit moment zijn er ongeveer 190 leden actief, inclusief
de jeugdleden. Er zijn twaalf teams die deelnemen aan de
regionale tenniscompetitie. Een team bestaat uit vier tot
zes spelers die meedoen aan dubbelspel en op zaterdag
worden er ook enkelpartijen gespeeld. De regio waarbinnen gespeeld wordt strekt zich uit van Nijmegen tot Venray.
Verder zijn er per jaar twee toernooien. In maart is het
“Snellen Service Toernooi” en in november het Open Heikamptoernooi.Voor dit laatste toernooi wordt nog naarstig
naar een sponsor gezocht. De animo om deel te nemen
aan beide toernooien is hoog, er is veel belangstelling voor
in de omliggende dorpen. Regelmatig hebben ze 240 aangemelde spelers voor de toernooien! Tel daar de aanhang
bij, dan snap je dat het een drukte van belang is op het
sportpark. Spelers van Heijen doen ook mee aan toernooien die in de andere plaatsen georganiseerd worden.
Soms duren wedstrijden zó lang dat er tot in de late uurtjes getennist moet worden om het hele programma af
te kunnen werken. Van het rustgevende geplikplok van
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de tennisballen valt de halve Heikampseweg zoetjes in
slaap…

Ieder jaar vindt het kindoudertoernooi plaats
Buiten toernooien en competities worden ook andere
activiteiten georganiseerd, in het bijzonder voor de jeugd.
Verder is er een tennisleraar (Marcel Mey) die drie avonden per week tennisles geeft, zowel aan individuele tennissers als aan (jeugd)groepen. Ieder jaar vindt het kindoudertoernooi plaats. Een jeugdlid mag dan gratis zijn of
haar ouders meenemen of andersom. De oudere leden
spelen met hun kinderen. Het leuke hieraan is dat zowel
de jeugd als de ouderen enthousiast raken van het spelletje en dat het vaak nieuwe leden oplevert.

Sportief
Na afloop van een wedstrijd is het gebruikelijk dat teams
samen met hun tegenstanders een drankje nuttigen in de
kantine. Dat is gewoon een leuke traditie. Kom daar maar
eens om in het voetbal. De gezellig ingerichte kantine is
op wedstrijddagen en tijdens toernooien altijd open. De
oudere leden moeten allemaal eenmaal per jaar kantinedienst draaien. Vaak wordt de gezelligheid na de wedstrijden verhoogd met het serveren van hapjes of andere
(soms exotische) snackjes.

LTC de Heikamp

Er is een goede verstandhouding met de buren,VV Heijen.
Indien nodig wordt er onderling bier of andere nood
zakelijke versnaperingen uitgewisseld. Dat gaat allemaal
heel plezierig. Ook zijn de verenigingen samen bezig om
te kijken of het haalbaar is om een AED aan te schaffen.
In Heijen hangt er nu eentje bij Gemeenschapshuis D’n
Toomp. Er zal dan een tweede AED beschikbaar zijn voor
de Heijenaren en andere bezoekers bij het sportpark.

Tevens zijn de verenigingen
samen bezig om te kijken of
het haalbaar is om een AED
aan te schaffen
Het onderhoud van het park geschiedt door (oud)-leden.
Dit is een actieve club van ongeveer twintig personen
die het hele terrein keurig schoon houdt. Er wordt gesnoeid, de banen worden regelmatig geveegd en zo zijn
er nog veel meer hand- en spandiensten. Het bestuur is
hier maar wat blij mee!

Geïnteresseerd?
De club kan altijd leden gebruiken. Het senioren lidmaatschap kost € 105,= per jaar en daarvoor mag je onbeperkt tennissen, zomer en winter. Voor de jeugdleden
loopt op dit moment een actie.Voor
€ 15,= per jaar kunnen ze lid worden, daarbij is wel verplicht dat ze tien tennislessen volgen. Deze tien lessen
kosten € 45,=, totaal dus € 60,00. Men overweegt nog of
deze actie volgend jaar herhaald zal worden. Ook wordt
er nagedacht over de vraag van het schoolbestuur of De
Heikamp invulling kan geven aan de naschoolse uren,
nu met ingang van het nieuwe schooljaar een continue
rooster ingaat en de kinderen om 14.00 uur al uit school
komen. Momenteel zijn de tennislessen in de avonduren,
maar die zouden dan ook ’s middags kunnen worden
aangeboden.
Mocht je denken, dat lijkt mij wel wat:, op de website
staat alle benodigde informatie. Je kunt je aanmelden bij
Desiree Deckers, ook haar e-mailadres staat op de site.
Je ziet, het bestuur van LTC de Heikamp houdt heel wat
ballen in de lucht!

Een bijzondere en warme plek om
groot te groeien, speelgoed van
natuurlijke materialen, brood
bakken, biologische voeding,
iedere dag naar buiten, meeleven
met de natuurwisselingen en nog
veel meer.

Maak gerust een afspraak om een kijkje te komen nemen
Annie de Bruin; 06-34868544; annie_sterretje@hotmail.com

www.hetsterrenhofje.nl

’t Weyerpark
Raetsingel 5
Boxmeer
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’. Het wordt in Heijen dankzij onze adverteerders gratis verspreid. Abonnementen voor personen, instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aanvragen: bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info
Eventueel
per telefoon 0485-513506. Kosten
per jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland € 50,-

Agenda 2013
Zaterdag 29 juni
Zaal Schuttershof
Afterparty Veni Vidi Vici Fietsie
Donderdag 22 augustus
Zij Aktief Fietstocht naar Wijngaard Sint Agatha
Zondag 1 september
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kermisfrühshoppen

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep
0485 - 512317
Spoed:
0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:
0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		
0900 - 8880

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Zondag 8 september
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt

Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer?
Stuur een e-mail naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697

Donderdag 19 september
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief Informatie-avond TBS kliniek De Rooijse Wissel

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

Zondag 13 oktober
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt

Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141

Donderdag 24 oktober
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief Textiel en kleding van vroeger

Bibliotheek op school 		
voor kinderen van 0 – 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		
0485 - 512053

Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738

Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep
0485 - 545500

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen
Jos van der Venn

0485 - 845000

Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
Water (WML)		
0800 - 0233040

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Milieuklachten:			
Milieuklachentelefoon		
043 - 3617070

Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen
Oplage:
900 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs
kunt u voor meer nieuws over ons
mooie dorp terecht op de site:

www.heijen.info

Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefnagel 39,
6598 AM Heijen		

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 25 juli 2013
In augustus verschijnt er geen Hèjs Nèjs

