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VES AUTOSCHADE

VERBOUWING
D’’N TOOMP HEIJEN

Het was een bijzondere bijeenkomst op de 28e december: bijna alle in 2013
geboren baby’s in Heijen, waren naar D’n Toomp gekomen. Omdat praten en
lopen nog wat moeilijk is op die leeftijd, hadden ze hun ouders meegebracht.
Verderop leest u er alles over. Op de cover staat Mees van Hoof, samen met
zijn twee grote broertjes. Een woord van dank is hier op zijn plaats voor Tonnie Arnoldussen. Hij heeft geholpen
bij het fotograferen van de baby’s. Verder hebben we –het wordt een traditie in januari- een speciaal aspect
van Carnavalsvereniging De Wortelpin belicht, deze keer kwamen 4 ex-prinsen aan het woord. Bij VES kun je
beter niet komen, maar als het onverhoopt nodig is, maken ze uw beschadigde auto weer als nieuw. En ze doen
niet alleen auto’s, zie het bedrijfsinterview. Ook is er aandacht voor de interne verbouwing van D’n Toomp,
die bij het verschijnen van deze HN in volle gang is. In de editie van december stond een fotocollage van de
kerstboomonthulling. Niet vermeld was daarbij, dat de foto’s zijn gemaakt door Piet Manders. Wij wensen u
weer veel lees- en kijkplezier.
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Column
Entree van Heijen
deel 3
Je kunt natuurlijk op vele manieren Heijen ongestoord binnenkomen. Een omwalling als in Nijmegen tot eind van de
19e eeuw was hier immers nooit. Eerder besprak ik de entrees
via de Hoofdstraat, zowel aan de zuid- als aan de noordzijde.
Dit keer gaat het om de Nieuwwijkstraat vanuit het bos en via
de Sleen, beide keren vanaf een viaduct over de rondweg. Op
bovenstaande foto’s kun je zien, dat het ook hier weer een genot is om Heijen binnen te rijden of lopen. Als je er tenminste
oog voor hebt. Maar dat geldt voor alles. Zonder ergens oog
voor te hebben zie je niks en ontgaat je veel schoonheid.

Nieuwwijkstraat kenden aan de veiligheid meer gewicht toe
dan aan het noodzakelijkerwijs stapvoets moeten rijden over
de drempels. De gemeente had hier kennelijk een luisterend
oor voor en liet de situatie zoals deze was.
Bij de Sleen rijd je het op één na laatste uitbreidingsgebiedje van Heijen binnen. Elke bouwperiode heeft zo zijn eigen
uiterlijkheden qua bouwstijl en materiaalgebruik. Je ziet zo
duidelijk verschil met de nu nog laatste uitbreiding bij de
Hermelijnstraat, Eekhoornstraat en Kranenveld. En hoe zal
de beoogde nieuwbouw er uit gaan zien en waar komt deze?
Op het kermisterrein? Bij de Hoofdstraat? We zullen het binnenkort weten als de gemeenteraad hierover een besluit heeft
genomen en als dit besluit onherroepelijk is kan de schop de
grond in. Het kerkplein wordt verfraaid enzovoorts. Kortom
er staat van alles te gebeuren in het Heijense. En we hebben
Plan B in het voormalige Facespand, D’n Toomp wordt fraaier
en krijgt meer opslagruimte. En dat alles is maar goed ook:
het spook van veranderen in een krimpdorp zoals elders in
den lande kan hierdoor verre van ons blijven. Laten we vooral
doorgaan met ontwikkelen van ons dorp, zodat het er tot in
lengte van jaren aangenaam wonen en verblijven is!

Ooit kon je met de auto binnendoor van Gennep via het Hezeland en het viaduct bij de Nieuwwijkstraat Heijen binnenrijden. Menig niet ter plaatse bekende automobilist deed dat en
wat was er dan leuker om dat met flinke vaart te doen vanaf
het hoger gelegen viaduct… Met de nodige regelmaat hoorde
je een flinke knal als de onderkant van een auto hardhandig
met de bovenkant van de forse drempel in aanraking kwam.
Toen deze sluiproute werd afgesloten, zijn de drempels blijven liggen. De ouders met kleine kinderen in dit stuk van de

KBO
Gezellig Carnavals-Dansmatinee voor alle 55 Plussers
Donderdag 27 februari 2014 van 14.00 tot 18.00 uur in Den Toomp, Lijsterbesstraat 10, Heijen.
Entree € 5,00. Er worden lekkere hapjes geserveerd.
Deze middag speelt voor U ons traditionele huisorkest "Aldörum", dans- en stemmingsmuziek.
Ontmoetingsplaats voor vrienden en bekenden, altijd geslaagd!
De middag wordt georganiseerd door KBO en Zonnebloem Heijen.
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Verenigings- en ander nieuws

De echo van het leven.
Een man en zijn zoon lopen door het bos.
Plotseling struikelt de jongen en omdat hij een scherpe pijn voelt, roept hij aaauuuw!
Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen roepen: aaauuuw!
Nieuwsgierig roept de jongen: Wie ben jij?
Het enige antwoord dat hij terug krijgt is: Wie ben jij?
Hij wordt kwaad en roept: Lafaard, waarop de stem roept: Lafaard
De jongen kijkt zijn vader aan en vraagt; Wat gebeurt hier?
De man antwoordt: Let maar eens op: en roept vervolgens: Ik bewonder jou!
De stem uit de bergen antwoordt: Ik bewonder jou!
De man roept: Jij bent prachtig! De stem antwoordt: Jij bent prachtig!
De vader legt daarop uit: De mensen noemen dit een echo, maar eigenlijk is het 'Het Leven'
Het Leven geeft je altijd terug wat jij geeft.
Het Leven is een Spiegel van jouw handelingen.
Als je meer Liefde wilt, geef dan meer Liefde!
Wil je dat mensen begripvol en respectvol met je omgaan?
Geef je naasten dan Begrip en Respect!
Dit gaat op voor alle aspecten van het Leven.
Wat je geeft wordt weerspiegeld in wat je terug krijgt in het Leven.
Wil jij een verandering in jouw Leven? Verander dan eerst Zelf!
Wij wensen de leden van de KBO Heijen een voorspoedig en liefdevol 2014.
Warme groet. Het Bestuur. Theo, Carla, Cees, Annie, Riek, Jan.

Dansgarde
Alle meiden en de
leiding van de Dansgarde
feliciteren Lucy en Ralf met
hun zoontje

Fynn!
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Verenigings- en ander nieuws

Tussenbalans van V.V. Heijen
Als een jaar halverwege is, maak je een tussenbalans
op: waar staan we en hoe gaan we verder. Voor V.V.
Heijen is de winterstop, zo ongeveer op de helft van
het seizoen, het moment om terug en vooruit te kijken.
Veel tijd hebben de voetballers hier niet voor, want
begin februari start de competitie weer. Het eerste
elftal kan tevreden zijn over het seizoen tot dusverre.
De ploeg heeft zich in de top genesteld van de 5e klasse
H en is hard op weg de doelstelling, zijnde plaatsing
voor de nacompetitie, te realiseren. De resultaten van
de overige seniorenteams zijn vergelijkbaar met vorig
jaar. Het tweede en vierde elftal staan laag geklasseerd
en het derde elftal doet volop mee om de bovenste
plaatsen. Op de zaterdag komen de jeugdteams, de
veteranen en, sinds dit seizoen, twee ploegen van
Voetbal Extra in actie. Zij behalen in hun wedstrijden
de nodige punten en dat geeft een lekker gevoel. Los
daarvan zien we dat iedereen veel lol heeft om met
de sport bezig te zijn. Dat geeft zeker een prettig
gevoel. Zoals gemeld heeft Heijen D1 de titel in de
najaarscompetitie veroverd. Straks gaan er bij de jeugd
weer nieuwe voorjaarsreeksen van start.
Bestuur
Tijdens de op 14 november 2013 gehouden jaarvergadering is Harrie Ronnes afgetreden als voorzitter van de
vereniging. Hij is opgevolgd door Ineke Lambregts. Zij is
hiermee de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging. Verder zijn de bestuursleden Jan Teerling en Ton
Basten afgetreden. Albert Melis is toegetreden tot het
bestuur. Hans Boekholt is herbenoemd als bestuurslid.
Jubilarissen
Traditiegetrouw vond op 1 januari de Nieuwjaarsreceptie
plaats.Tijdens deze bijeenkomst is een aantal jubilarissen
gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap van de
vereniging: Jan Lamers (50 jaar), Ton van Wissing (40
jaar), Gijs Basten (25 jaar) en Ron Wabeke (25 jaar).
De voorzitter gaf in haar toespraak aan dat er nog een
jubilaris is: Sjaak Klaassen (25 jaar). Hij kon echter niet
op de receptie aanwezig zijn. Tevens werd Nico Artz
jr. vernoemd, die 25 jaar lid is geweest van de club.
V.V. Heijen feliciteert de jubilarissen met hun bereikte
mijlpaal en dankt ze voor hun trouwe lidmaatschap.
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Op de bijgevoegde foto staan (van links naar rechts) de
jubilarissen Ron Wabeke, Ton van Wissing, Jan Lamers
en Gijs Basten alsmede hun partners.

Oliebollenactie
Oudejaarsdag heeft V.V. Heijen samen met Friso en
Ellen van het Heijs Hepke een oliebollenactie gehouden.
Om 5.00 uur werden de eerste oliebollen gebakken.
Mede dankzij de inzet van veel jeugdspelers en ouders
is de actie zeer geslaagd. Er zijn ruim 3.700 oliebollen
gebakken en verkocht.
Ondanks dit grote aantal gebakken (en verkochte)
oliebollen, hebben we helaas niet alle mensen in
Heijen kunnen voorzien van een lekkere oliebol. In
de Hermelijnstraat, Boommarterstraat, Sleen, Smele,
Eekhoornstraat, Kranenveld en Hommersumseweg
hebben we geen oliebollen meer aan huis kunnen
verkopen. Dat vinden we niet prettig. We zorgen
er dan ook voor dat deze straten bij een volgende
oliebollenactie vooraan op de route liggen. Bij deze
volgende actie zullen we ook uitgaan van hogere
benodigde aantallen.
Dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, heeft
meegewerkt aan het welslagen van deze actie. Hierbij
is een bijzonder dankwoord aan Friso en Ellen op z’n
plaats. Tot een volgende keer.
Jeugdbestuur V.V. Heijen

Bericht van het bestuur

Bericht van

het bestuur

En toen ging bij ons het licht uit…
De promotiegroep van Hèjje Mojjer doet veel moeite
om Heijen leuker en gezelliger te maken. Zo stond er
voor het tweede jaar een 10 meter hoge kerstboom
te stralen aan de Hoofdstraat. Op zondag 8 december
werd de kerstboom in de schemering feestelijk ontstoken,
nu met een mooie ster in top. Voor deze gelegenheid
waren er behoorlijk wat mensen aanwezig. Begeleid
door fraaie kerstmuziek van enkele leden van de fanfare
hingen kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool
goede wensen, verpakt in grote ballen, in de boom.
De volwassenen konden ook genieten van een glaasje
glühwein. Een goed begin van de kersttijd!
Maar helaas. Om een uur of 4 in de nacht van de tweede
kerstdag vonden jongeren het blijkbaar ‘leuk’ om de
kerstboom aan de Hoofdstraat te vernielen. Ook het
spandoek met daarop de wens voor fijne feestdagen
moest het ontgelden. Het heeft enkele leden van
de projectgroep weer 4 uren gekost om de boom te
herstellen. Dat is gelukkig gelukt, zodat de
boom, hoewel beschadigd, zijn sfeervolle licht
weer kon laten schijnen. Maar het feit dat
jongeren de kerstboom, die bedoeld is voor
Heijen en betaald uit de gemeenschapskas
van Hèjje Mojjer, uit verveling vernielen, kan
er bij goedwillende mensen niet in. Ook
enkele nieuw geplante boompjes aan de
Hoofdstraat ter hoogte van timmerbedrijf
Voss zijn al voor een tweede keer ‘voor de
lol’ gebroken.
Vernielen, dat doet het licht uit.
Nieuwe leden vereniging Hèjje Mojjer
Er staan veranderingen op stapel in dorpen en wijken.
Samen de nieuwe ontwikkelingen sturen en vorm geven
wordt in de komende tijd nog belangrijker, ook in Heijen.
Om te kunnen spreken namens het dorp is een groot
ledenaantal voor Hèjje Mojjer belangrijk. Op de algemene
ledenvergadering van komend voorjaar kunt u uw mening
geven en mede de koers bepalen.

In de Héjs Néjs van deze maand zit een inschrijfformulier
voor vereniging Hèjje Mojjer. Dit contributieformulier is
voor nieuwe leden bedoeld. De bestaande leden hebben
een persoonlijke brief gehad. U kunt op het formulier zelf
aangeven hoe u de contributie wilt voldoen, waarna u dit
formulier kunt inleveren bij Edwin Jans, Meidoornstraat
22, de secretaris van de vereniging. Onze voorkeur gaat
overigens uit naar een automatische machtiging. Wij
hopen op uw steun!
Brief aan burgemeester en wethouders van Gennep en
alle politieke partijen
In een brief aan B&W van de gemeente Gennep en de
politieke partijen hebben wij namens het voltallige bestuur
enkele zaken aan de orde gesteld. De opmerkingen/ vragen
gaan over het kernplan Heijen met name de etalagefunctie
van de Hoofdstraat, een aangedragen initiatief over een
convenant voor alle dorpsraden over gebruik van openbare
ruimte en het verzoek om verantwoordelijkheid te nemen
voor vervroegen van het groot onderhoud van de A77
vanwege de geluidsoverlast. Op onze site www.heijen.info
kunt u de complete brief lezen. Indien wij terugkoppeling
krijgen van één van de aangeschreven partijen zullen we
dat publiceren op de site en in het Hèjs Nèjs.
Herinnering: Goede-doelen-week
Zoals ook in november aangegeven, willen wij één
goede-doelen-week organiseren. Dit houdt in dat de
verschillende goede doelen die door het jaar heen bij u aan
de deur komen, nu samen één keer per jaar aan de deur
komen om voor alle fondsen die meedoen te collecteren.
(Wel komen de verenigingen met donateursacties of
loterijen nog apart bij u aan de deur.) Wij willen de lijst
met contactpersonen die collecteren in Heijen compleet
maken, maar mogelijk hebben we toch iemand vergeten.
Mocht het zijn dat u coördinator bent van een fonds en
afgelopen week hierover niet bent benaderd, dan vragen
wij U contact op te nemen met hejjemojjer@heijen.info
of te bellen met 0639897697.
Het bestuur van Hèjje Mojjer
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Interview

Verbouwing van D’n Toomp

is in volle gang...

De gebruikers worden er al wekenlang mee geconfronteerd: ons gemeenschapshuis
D’n Toomp ondergaat na achttien jaar een enorme opknapbeurt. Dat vergt enige
flexibiliteit en aanpassingsvermogen, maar voor het goede doel is het nodig. Om de
rest van Heijen ook te kunnen informeren gingen we langs bij de twee bestuursleden
die er al maanden eerder mee bezig zijn geweest en op wie nu de schone taak rust
alle werkzaamheden in goede banen te leiden en, niet onbelangrijk, het budget niet te
overschrijden. Anders krijgen ze het aan de stok met de penningmeester! Deze twee
duizendpoten zijn voorzitter Kees van den Corput en bestuurslid Joep Koenen.
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Heren, de brandende vraag: wat gaat er
gebeuren?
Kees steekt onmiddellijk van wal: “Er
worden twee grote projecten aangepakt:
ten eerste wordt de bar en de gang bij de
toiletten opgeknapt, opgepimpt, ligt eraan
hoe je het wil noemen. En het tweede
project is dat we meer opslagruimte
willen creëren en daarom wordt de
ruimte onder het podium uitgegraven tot
een stahoogte van 2.10 m.

de bar, zodat die, indien gewenst, aan de bar kunnen
worden bijgeschoven. Barkrukken, tafels en stoelen
worden vervangen. En er komt een nieuwe vloer, ook
in de gang bij de toiletten. En als er geld over is ook
nog nieuwe gordijnen. Voor de kleuren hebben wij
een binnenshuisarchitect ingeschakeld die een prachtig
modern kleurenschema voor ons bedacht heeft. De
doelstelling is dat de bar een stuk gezelliger en moderner
wordt. Zonder concurrent te zijn van de locale horeca
hopen wij natuurlijk ook op omzetverhoging, eerlijk is
eerlijk.”

Eerst maar eens de bar, wat zijn de
plannen, Kees?
Kees somt op: “De oude bar eruit,
compleet nieuwe bar erin, een ombouw
rond de deur naar de keuken, nieuwe
verlichting. We gaan van TL-balken naar
moderne LED-verlichting. De TV en de
beveiligingsmonitor worden verhangen
naar de andere hoek, er komt een
nieuw plafond en een wallprint tegen
de achtermuur die doorloopt tot de
deur naar de zaal. Er komen drie nieuwe
hangtafels die even hoog worden als

De doelstelling is dat de
bar een stuk gezelliger en
moderner wordt.
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En hoe zit dat met de onderkeldering van het podium,
Joep?
Ook Joep is enthousiast over “zijn” project. Hij vertelt:“we
hebben een chronisch tekort aan goede opslagruimte,
de bestaande ruimte is echt te krap. We hebben het
Gilde erbij gekregen, die hebben veel spullen en ook
de Dansgarde zou graag meer plaats hebben voor
hun attributen, etcetera. De bedoeling is dat er onder

Interview

Joep Koenen (links) en Kees van den Korput

het podium 65 vierkante meter ruimte wordt gecreëerd. De grond
onder het podium wordt er uit gegraven zodat een stahoogte van
2.10 m ontstaat. Aan de bovenkant komt een betonnen dekvloer met

Iedereen is super enthousiast en
niemand is te beroerd de handen uit
de mouwen te steken.
daarop houten platen zoals in de oude situatie. Dit is nodig in verband
met de akoestiek in de zaal. Het oude podium is afgebroken en als
de uitgraving klaar is komt er een nieuw podium, even hoog als het
oude. Aan beide kanten van het podium komt een trap naar beneden.
Daardoor ontstaat er ook een verbinding onder het podium van de
oude opslagruimte naar de gang aan de andere kant van het podium.
De spullen hoeven dus niet meer door de zaal getransporteerd te
worden! In de zaal zelf verandert niet veel, alleen zal er waarschijnlijk
een ringleiding worden aangelegd voor slechthorenden.”
Worden voor deze verbouwing ook Heijense bedrijven ingeschakeld?
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Hofmans Interieurbouw is vanaf
het begin al bij het bar-opknapproject betrokken. Hij maakt onder
andere de nieuwe bar, de kast rond de deur, de vloer en de hangtafels.
Nillessen Schilderwerk is aan het werk om de deuren en kozijnen

een kleurtje te geven volgens het
kleurenschema, dat is opgesteld door de
binnenshuisarchitect Blok 72 uit Malden.
De installatie van de nieuwe verlichting
is in handen van T-Light, het bedrijf van
Frank van den Berg. Aannemer Roelofs
uit Siebengewald die het gebouw
in 1996 gebouwd heeft is ook nu de
aannemer. AVG Bedrijven doet het
graafwerk onder het podium. Behalve
de bedrijven die aan het werk zijn en
waarvoor de heren alle lof hebben,
willen ze ook dat we de enorme
inzet van alle vrijwilligers noemen, het
zogeheten ToompTeam. Iedereen is
super enthousiast, volgens Joep en Kees,
en niemand is te beroerd de handen uit
de mouwen te steken. Dat is moj. Want
voordat überhaupt met de verbouwing
begonnen kon worden moest er heel
veel werk verzet worden, denk alleen al
aan het uitruimen.
vervolg op blz 11
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BEWUST BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!
Varkensvlees: Le Porc Fermier,
afkomstig uit de Belgische Ardennen.
Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie,
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)
Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen
Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN
Een lekker stukje verantwoord vlees
voor elke gelegenheid
Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

Uw adres voor:
- Reparaties
- Trouwringen
- Gedenksieraden
- Graveren in tal van sieraden
- Bestaande ringen veranderen
- workshops geven in eigen atelier
- zetten van stenen in tal van metalen
- schilden voor gilden, bedrijven, verenigingen

open op afspraak - langeven 17 - 6598 md heijen - tel: 06-10601856
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Interview

Moeten we ons zorgen maken over de financiering?
De heren kijken zuinig. Ze hadden graag nog veel meer “overhoop”
gehaald, zeggen ze, maar ja, de centen, de centen! Zucht! Voor
dit project is een subsidioloog ingeschakeld die een groot aantal
liefdadigheidsfondsen heeft benaderd voor de financiering van de

De hele operatie
moet volgens planning op
15 februari klaar zijn.
beide projecten. Dit op basis van no cure, no pay. Van alle fondsen die
aangeschreven zijn, heeft een viertal fondsen positief gereageerd. Het
betreft de volgende fondsen: het Oranjefonds, het VSB-fonds, het Prins
Bernhard Cultuurfonds en de NSGK. Van de Rabobank ontving men
een leuk bedrag uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid. Ook
de gemeente Gennep draagt een steentje bij als eigenaar van het pand.
Zo heb je gezien dat dit jaar de buitenkant helemaal geschilderd is. Er
worden ook nog nieuwe verwarmingsketels geplaatst. Verder wordt
uiteraard ook een deel van het kapitaal dat D’n Toomp in de afgelopen
achttien jaren heeft opgebouwd duchtig aangesproken. Maar dat is
niet erg, het wordt ook allemaal een stuk fraaier.

Feestje?
De hele operatie moet volgens
planning op 15 februari klaar zijn. Het
is de bedoeling dat er daarna op korte
termijn een feestelijke openingsactiviteit
zal plaatsvinden. Uiteraard zullen wij van
redactie-wege hier nog aandacht aan
besteden.
De bestuursleden willen ten slotte
graag nog wat kwijt. Ze zeggen: “Als D’n
Toomp open is en er is beheer, dan is
iedereen welkom om een kaartje te
leggen, een potje te biljarten of gewoon
een pilsje te drinken aan de bar. We
merken dat nog veel mensen denken
dat D’n Toomp er alleen is “voor de
fanfare”. Maar er zijn zo veel meer
verenigingen die gebruik maken van het
gebouw! Dus, loop gewoon binnen, als
je daar zin in hebt.” Waarvan akte.

Goed van van Goethem
Kwaliteit in kunststof en aluminium

ramen

I

deuren

I

serres

I

veranda’s

I

horren

I

zonwering

Sint Janstraat 14 I Ottersum
Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu
G43_022781.indd 1

25-03-13 13:42

50.000 kleuren zijn hiervan te maken...

Wij zien aan de deuk
wat er gebeurd is…
Zo maar een uitspraak van Harry van Eeden (59) van V.E.S. Autoschadebedrijf, gelegen
aan Industrieterrein de Groote Heeze. V.E.S. Autoschadebedrijf is een van onze vaste
adverteerdersen zoals je van ons gewend bent, gaan wij dan ook een keer een bezoek
brengen aan het bedrijf en schrijven er een artikel over.
Als je over een industrieterrein rijdt of fietst dan zie je
meestal een saaie verzameling grijs/witte gebouwen in
het landschap staan. Maar achter die muren! Daar bruist
het iedere dag weer, je staat er versteld van wat er zich
allemaal afspeelt. Zo ook bij V.E.S. Autoschadebedrijf.
Een kijkje bij hen achter de schermen, maar eerst een
stukje historie.

Men kan hier vijftigduizend
kleuren mengen.

De werkplaats
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Harry van Eeden
Directeur/eigenaar van V.E.S. Autoschadebedrijf, Harry
van Eeden werd negenenvijftig jaar geleden geboren in
Haps. Zijn vader had een autorijschool en als er iets
aan de leswagens mankeerde werd dat, als het even

Interview

kon, in de schuur achter het ouderlijk huis gerepareerd.
Al jong leerde Harry dus al met auto’s om te gaan. Na
zijn schoolopleiding werkte hij enige jaren bij garages,
totdat hij in 1981 de Maas overstak en in dienst trad
bij Frank Janssen in Ottersum. Daar kreeg hij de leiding

Het materiaal maakt ons
ook niets uit: kunststof,
aluminium, hout, alles is
door ons te behandelen.
over de schadeafdeling. In 1987 nam Harry deze tak
van het bedrijf van Frank Janssen over als zelfstandig
ondernemer en bouwde gestaag aan zijn eigen
schadebedrijf. In 1998 verkaste het bedrijf naar een
prachtig nieuw gebouw aan de Groote Heeze in Heijen.
Vorig jaar bestond het bedrijf 25 jaar en om dit een
extra glans te geven, werd een donatie gedaan aan De
Samenloop voor de Hoop. Harry en zijn medewerkers,
in totaal negen mensen, liepen zelf ook mee.
Harry, voor welke werkzaamheden kunnen we bij
V.E.S. terecht en hoe gaat een en ander in zijn werk?
En Harry vertelt: “Wij behandelen alle uitwendige
autoschades: uitdeuken en opnieuw spuiten. Niet alleen
auto’s vrachtwagens en caravans, maar je kunt bij ons
ook terecht als je een kast of deuren in een andere
kleur gespoten wilt hebben. Het materiaal maakt ons
ook niets uit: kunststof, aluminium, hout, alles is door
ons te behandelen. Wij hebben zelfs de mast van een
windmolen gespoten in kleuren verlopend van geel naar
blauw en groen. Deze mast staat nu ergens in Duitsland.
En mocht een klus voor ons niet haalbaar zijn, omdat
dit bijvoorbeeld te duur zou worden voor de klant, dan
geven we een eerlijk advies om een andere werkwijze
toe te passen.
Poedercoaten is soms goedkoper dan spuiten. Ook
dan hebben wij allerlei adressen waar we naar kunnen
verwijzen. Wij leveren kwalitatief zeer goed werk af en
zijn aangesloten bij de FOCWA, de brancheorganisatie
van schadebedrijven. Ieder jaar worden we streng
gecontroleerd en dat is goed. Zo gaan onze
medewerkers geregeld op bij- en nascholingscursussen.

De opdrachten komen van drie kanten: van
de dealers in de omgeving,van particulieren
en van verzekeringsmaatschappijen waar
wij een contract mee hebben afgesloten.
Als iemand in de omgeving een schade
heeft waarbij uitgedeukt en gelakt moet
worden, komen ze vaak bij ons. Overigens,
als een verzekeringsmaatschappij een
schadebedrijf aangeeft aan zijn klant, dan
hoeft de klant zich heus niet strak daaraan
houden. Hij kan ook zijn eigen keuze
maken.
Je vraagt wat er nodig is om een deukje
weg te werken. Nou, dat is behoorlijk
arbeidsintensief. Eerst demonteren om
van binnenuit bij de deuk te kunnen
komen, dan helemaal uitkloppen, dan
plamuren, vlak maken, gronden, weer
schuren, afplakken en aflakken. Het is
allemaal handwerk. We kunnen aan de
deuk zien wat er gebeurd is. Is de klant
met de auto tegen een muur aangereden
of tegen een boom? Wij kunnen elke kras
herleiden. Wij behandelen alle schades
aan de auto: van deukje tot technische
schades, alleen de motor laten we door
de dealer doen, dit alles in goed overleg.
Ook de airco controleren en afvullen
behoort tot ons pakket.”
De BMW herdenkingsplaten.
Een leuke opdracht kwam van BMW.
Zij zochten een spuiterij die de
herdenkingsplaten van BWM voor
hun 75-jarig jubileum kon behandelen
en kwamen bij V.E.S. terecht. Op deze
plaat stonden alle emblemen die
BMW in de loop van hun bestaan had
gebruikt. Er moesten er maar liefst
zevenhonderdvijftig worden gelakt.
En met een strakke deadline. V.E.S.
verzorgde de verzending van het eerste
exemplaar helemaal zelf. Deze moest
vervolg op blz 15
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één
groot avontuur!
Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag. Kijk voor het laatste
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Interview

De spuitcabine

met spoed naar de importeur van BMW in Singapore. En ook
de overige zevenhonderdnegenenveertig herdenkingsplaten zijn
verspreid over de wereld. Mooi gemaakt in Heijen! Weer iets om
trots op te zijn.
Kijkje in het bedrijf
Een van de hoogtepunten voor de redactie bij een bedrijfsbezoek
is altijd een rondleiding door het bedrijf. De werkvloer is schoon,
goed verlicht en ruim bemeten. De vloeroppervlakte bedraagt 600
vierkante meter en het hele terrein beslaat 2500 vierkante meter.
Groot genoeg dus om eventueel nog uit te breiden. Op diverse
werkplekken wordt aan auto’s gewerkt.

Autoschadebedrijf V.E.S.
Voor Elke Schade
De Groote Heeze 56
6598 AV Heijen
Telefoon: 0485-517093
E-mail: info@ves-autoschade.nl
Website: www.ves-autoschade.nl

Ongeveer een kwart van de werkvloer wordt ingenomen door de
spuiterij, een ruimte voorzien van allerlei technische snufjes, die het
milieu en de werkomstandigheden van de werknemers moeten
waarborgen en beschermen. In de naast gelegen opslagruimte zien
we honderden verfcontainers. Men kan hier vijftigduizend kleuren
mengen. Ja, je leest het goed. Vijftigduizend!
De toekomst
Hoewel Harry nog lang niet denkt aan stoppen, staat de volgende
generatie al in de startblokken. Zoon Twan, 28 jaar, wil het bedrijf
in de toekomst graag voortzetten. Op dit moment loopt hij zich al
“warm” bij een ander schadebedrijf. Harry ziet de toekomst dan ook
met vertrouwen tegemoet. Twan komt in een gespreid bedje, maar
zal zeker ook zijn eigen stempel willen drukken op het bedrijf. En daar
heeft Harry helemaal geen moeite mee.
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Prins Carnaval ben je maar één jaar,

ex-prins de rest van je leven!

In de afgelopen jaren hebben we in de januari uitgave van het Hèjs Nèjs aandacht
geschonken aan een speciaal aspect van carnavalsvereniging De Wortelpin in
Heijen. Twee jaar geleden interviewden we Gerald Jaspers en Dorita Sanders van
de Hofkapel en vorig jaar hebben we de Dansgarde voor het voetlicht gebracht. In
dit rijtje past ook moeiteloos de Ex-Prinsen Club, waarvan elke prins Carnaval na
afloop van zijn prinsenjaar automatisch lid wordt. Het is ondoenlijk om alle (nog in
leven zijnde prinsen) te interviewen, dus hebben wij ons beperkt tot vier.
Op een vrieskoude avond in december
belden wij aan bij Hoofdstraat 37, waar
we warm ontvangen werden door exprins Carnaval Wim I (Kusters). Hij is
begin december 75 jaar geworden.
Verder meldden zich Piet II (Franzmann)
(64), Frank I (Stoffele) (44) en Dennis I
(de Goeij) (34). Mooi verdeeld dus, die
leeftijden.
Onze vragen aan de ex-prinsen waren
voor alle vier gelijk:
- Hoe werd je gevraagd en hoe was
het uitkomen?
- Wat is je beste herinnering aan je
prinsenjaar?
- Wat betekent de ex-prinsen club nu
voor je?
Wim Kusters - prins Carnaval in 1972
Wim: “In mijn tijd werd door een soort
prinsencommissie een aantal kandidaatprinsen benaderd. Daar werd in de Raad
van Elf en het Bestuur van de Wortelpin
in een vergadering over gestemd. Je wist
ook wie je tegenkandidaten waren en dat
was soms lastig. Deze vergadering vond
pas twee weken voor carnaval plaats, dus
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ik wist het pas heel kort van tevoren. Kort voor het
Prinsenbal was de (her)opening van De Klomp, ik heb
toen om een krat pils gewed met Karel Lucassen dat ik
geen Prins werd. Die heeft hij ook gehad. Het uitkomen
was heel spannend. Ik werd door een luik in het podium
van toen nog Zaal Hermsen, dat normaal bedoeld was
voor de souffleur, naar boven getakeld en zat in een
gereedstaand houten “bierglas”. Ik moest zelf het haakje
aan de binnenkant openmaken en dan maakten twee
raadsleden het bierglas open. Dit bierglas is lange tijd
gebruikt. En dan klinkt de muziek: Zunne goeie hebbe
wej nog nie gehad… Dit is het standaard lied voor elke
prins, maar wel erg leuk. Minder leuk is dat ze dit lied
het jaar erop voor de nieuwe prins spelen als jij net
bent afgetreden!”

“Ik heb om een krat pils
gewed dat ik geen prins
werd.”
Het aftreden van de oude prins en het uitkomen
van de nieuwe prins waren vroeger twee gescheiden
evenementen. De oude prins trad af op het Boerenbal,
de nieuwe kwam uit op het Prinsenbal. Eigenlijk is dit
beter, aldus de ex-prinsen, omdat de nieuwe prins
dan toch meer aandacht krijgt op zo’n avond. Wims
hoogtepunt was de prinsenreceptie bij Café Heijen

van links naar rechts: Frank Stoffele, Dennis de Goeij, Piet Franzmann, Wim Kusters
Zuid (bij Corrie Deenen). De zaal zat barstensvol. Let op: de partner
was vrij om te komen maar er was geen rol voor haar als prinses of iets
dergelijks! Dat was vroeger heel normaal. Het was echt een beetje een

“Die sleutel moest je na carnaval
wel weer inleveren, maar ik heb
‘em nog!”
mannenwereld. Je was Prins Carnaval voor de gemeenschap en voor
de vereniging, geen persoonlijke cadeaus of zo. Alle giften waren voor
de vereniging. De sleuteloverdracht vond dat jaar voor de tweede en
laatste keer plaats in het gemeentehuis in Bergen. Wim glundert: “Die
sleutel moest je na de carnaval wel weer inleveren, maar ik heb ‘m
nog!” Leuk was ook de kroegentocht langs de toen nog vele Heijense
horecagelegenheden..
Piet Franzmann - prins Carnaval in 1984
Piet wist het al wat langer tevoren, een week of zes schat hij. Piet
heeft zijn proclamatie zelf geschreven. Eén artikel weet hij nog zuiver
uit het hoofd: “Dat de boere mit carnaval de koeije mar dreug motte
zètte, dan kunne ze zelf op un natje gaon zitte en komme wej van ut
melkaoverschot af ”. Sindsdien zijn ook de boeren echt actief tijdens
de Carnaval.
In Heijen ging voor het prinsenbal van Piet het volgende verhaal rond:

de kleren van de prins moesten op
zolder worden opgeslagen, anders zou
de huishoudster het kunnen raden. Heel
Heijen zat na te denken: “Wie heeft er
een huishoudster?” Verder had Piet het
idee dat er constant op je werd gelet.
En dan dacht je meteen: “Zouden
ze het doorhebben?” De andere exprinsen beamen dit gevoel. Je moet
alert zijn zodat je je niet verraadde. Niet
doorzakken in de kroeg bijvoorbeeld,
want dan zou je wat loslippig kunnen
worden! De sleuteloverdracht was tot en
met 2000 voor iedereen vrij toegankelijk,
maar na de brand in Volendam werd het
aantal bezoekers gelimiteerd. Piet vond
ook zijn prinsenreceptie heel geweldig,
vooral door de komst van vriendengroep
Z.I.O.L. (Zingen (dan wel Zuipen) Is
Onze Lust).Veel indruk maakte het
lied dat de Z.I.O.L leden en hun kleine
kinderen ten gehore brachten.

vervolg op blz 19
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Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.
Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het
verzorgen van de loonadministratie in de meest
ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening.
Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand
nemen.

Uitvaartzorg en Uitvaartcentra
Gennep
0485 523 043

Venray
0478 588 889

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.

Boxmeer
0485 523 043

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap

www.goemansuitvaartzorg.nl
info@goemansuitvaartzorg.nl

Nierstraat 13 - 6591 CB Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

Boeren met ambitie

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Verf

Behang

Raamdecoratie

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.
Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het
boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten,
werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een
tevreden klant.

Gordijnen

Shutters

Glas

www.forfarmershendrix.nl
Molenstraat 53,
53, 5431
5431 BW
BW Cuijk,
Molenstraat
Cuijk, Tel.:
Tel.: 0485
0485 -- 32
32 17
17 87,
87
www.peters-decohome.nl
www.peters-decohome.nl

Boeren met ambitie

Interview

Frank Stoffele - prins Carnaval in 2000
Frank zegt: “Ik weet er niks meer van.” Grote hilariteit aan tafel.
Toch kwamen de herinneringen weer bovendrijven. Frank wist
begin oktober al dat hij prins zou worden en had grote moeite het
geheim te houden, zeker, zoals hierboven al geschreven, als hij wat
gedronken had. Een week voor het prinsenbal had hij zich al verraden.
P.I.G. vriend Marcel van Dijck viste een paar witte handschoenen op.
Toen kon Frank zich er nog net uitredden. Maar uiteindelijk had hij
toch de hulp van Marcel nodig om op tijd op het prinsenbal te zijn.
Ook Frank roemt de prinsenreceptie, al beseft hij dat het voor veel
bezoekers wat minder ideaal is. Het is soms lang wachten. De hele
carnaval lang stond vriendengroep P.I.G. hem bij. Franks adjudant was

...de ex-prinsen een hechte club.
Het is een stelletje grappenmakers!
Gerrit Lukassen. Gelukkig voor Frank kon hij tijdens het ziekenbezoek
de meeste borreltjes die hij aangeboden kreeg doorschuiven naar
Gerrit. Na afloop van het prinsenbal ging het hele gezelschap naar
het prinsenhuis om het feest nog tot in de vroege uurtjes door te
vieren. Inmiddels is dit veranderd. De prins houdt de zondag na het
prinsenbal ’s middags open huis.
Dennis de Goeij - prins Carnaval in 2011
Dennis kan nog lachen om de voorpret, vooral met zijn vriendengroep
SMS (Schuttershof Makt Schik). Hij heeft het de hele tijd geheim
weten te houden, raadde gewoon met de vrienden mee. Niemand
die iets door had. Sinds eind jaren negentig verzorgen de ex-prinsen
club altijd een leuke act rondom het uitkomen. Dennis werd door
Kerstmannen naar binnen gebracht. Per abuis had Dennis de steek
van zijn voorganger Henk Hendriks op. Die paste ‘m voor geen meter.
Snel werd de juiste steek opgespoord. Dennis vond het bezoek aan
de Mouter op vrijdagavond na de sleuteloverdracht een hoogtepunt.
Wat een feest! Voorheen was de sleuteloverdracht altijd op zaterdag
en werd op vrijdagavond de prinsenwagen opgebouwd bij LMC.
Traditiegetrouw volgde daarna een bijeenkomst in de kantine van
deze bouwplaats, waarbij humor en drank een grote rol speelden.
Na het prinsenjaar
Na je prinsenjaar kom je verplicht één jaar in de Raad van Elf. De reden
hiervoor is geen leuke: mocht er wat met de volgende prins Carnaval
gebeuren, dan kan deze weer worden vervangen door de vorige. Is
gelukkig nog nooit gebeurd. De groep ex-prinsen telt nu drieënvijftig
prinsen, nu prins Marcel is afgetreden. Elf ervan zijn overleden. Traditie
is dat de ex-prinsen allemaal met de steek op de uitvaart bijwonen. Er

bestaat geen lidmaatschap voor de exprinsen club. Niets is verplicht. Vrijheid
blijheid! De meeste ex-prinsen doen
echter graag mee aan de activiteiten.
Welke activiteiten? Eenmaal per jaar
gaat de hele groep fietsen of wandelen,
partners mogen mee. Dit vindt plaats in
augustus. Dan komt het optreden tijdens
de zittingsavonden al ter sprake. Aan de
zittingsavonden doet een behoorlijk grote
groep mee. Wim Kusters en Jan Hermsen
zetten de actie hiervoor in gang, de eerste
bijeenkomst is in september na de kermis.
Het meedoen aan de zittingsavonden
bestaat al sinds de jaren negentig.Voordat
de act op poten staat moet er veel werk
worden verzet. En verder verzinnen de
ex-prinsen ook altijd een ludieke actie bij
het uitkomen van de nieuwe prins.
Tenslotte:
Ondanks de grote leeftijdsverschillen
en de verschillende generaties zijn
de ex-prinsen een hechte club. Het is
een stelletje grappenmakers! Als ze
chagrijnig waren geweest waren ze ook
geen prins Carnaval geworden, toch?
Een jongeling als Dennis beaamt dit.
Dan zijn we nog lang niet uitgepraat.
Maar ja, het Hèjs Nèjs telt maar 36
bladzijden! Die zouden moeiteloos
door de heren kunnen worden gevuld.
Er zijn dan ook prachtige types prins
Carnaval geweest, denk nog maar eens
terug aan de markante Pèt Robben.
Dan haalt Wim een pilske voor zijn
collega’s en wij laten de heren achter
met hun herinneringen. Hier zitten nog
veel onvertelde verhalen. We komen
graag nog eens terug…
Citaat uit de proclamatie van Wim:
Zet ’t jachtige leve an de kaant
En spring ’s lekker uut den baand
Na veertig jaar nog steeds actueel…
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Heisa

Jezus Christus als
eengeboren

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 33
E: 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 informatie:
www.heijen.info

zoon en onze Heer (1)

vieringen in

Februari

2014

Zaterdag 01 februari
geen dienst
Zondag 02 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met de hofkapel
Zaterdag 08 februari 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 09 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met Gregoriaans koor
Zaterdag 15 februari
geen dienst
Zondag 16 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
Zaterdag 22 februari 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor;
er is tevens een kindernevendienst
Zondag 23 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Niet alle mensen geloven in een goede God. Velen zijn bang voor
Hem en menen dat ze Hem met offers goedgunstig moeten
stemmen. Christenen echter geloven in een goede God. Zij
vertrouwen erop dat zich aan Jezus van Nazareth laat aflezen
wie en hoe God is. Het geloof in Jezus is derhalve de kern van de
christelijke geloofsbelijdenis: Jezus is Christus, Hij is op een unieke
manier de Zoon van God en onze Broeder; Hij is Heer.
Christus is een aanduiding, een titel van Jezus. Christus is een Griekse
vertaling van het Hebreeuwse Messias en betekent “de Gezalfde”. In
het Oude Testament werden koningen en priesters gezalfd om aan
te geven dat zij een bijzondere zending van God hadden gekregen.
Van een zeer speciaal Iemand werd verwacht dat Hij niet met olie
gezalfd is, maar met de Geest van God (Jes. 61,1: Lc. 4,18).
Jezus nu is deze die verwacht werd. Hij is de Gezalfde, die een
bijzondere zending heeft. Hij is vol van de Heilige Geest, met de
Geest gezalfd. Hij is de Verlosser, de Bevrijder om wie de Joden
alsmaar gebeden hadden. Wanneer christenen belijden dat Jezus de
Christus is, dan zijn zij ervan overtuigd dat in Hem de verwachtingen
van de Joden van een koninklijke Redder vervuld zijn. Een Bevrijder
die de weg van de dienstbaarheid bewandelt. Hij maakte zijn zending
van Godswege helemaal waar; Hij deed dit van harte, met de inzet
van zijn hele persoon. Hij volbracht de wil van de Vader ten volle.
God geeft Jezus de rechten van de eerstgeborene: Hij bestuurt en
leidt alles in naam van de Vader, als zoon van God. (wordt vervolgd)
Pastoor H. Reijnen

Tarieven kerkelijke
diensten 2014

Enkele tarieven zijn gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Degenen die
jaarlijks de kerkbijdrage voldoen, hebben inmiddels een brief
ontvangen over de tarieven voor kerkelijke diensten in 2014.
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende tarieven
rondom huwelijk en overlijden. Voor gedetailleerde informatie
kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.
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In memoriam:

Anny Lucassen-Roozenboom

Op zaterdagmorgen 14 december jongstleden luidden de
klokken van onze parochiekerk om ons te herinneren aan
de uitvaartviering voor Anny. Zeer velen hebben aan die
oproep gehoor gegeven. Gedragen door haar verwanten
kwam zij in de kerk, waar zij door pastoor Reijnen werd
begroet met een gebed voor haar maar ook voor haar
dierbaren. De viering, die werd opgeluisterd door het
Gregoriaans koor, werd een stemmig afscheid van een
goede, zorgzame moeder en oma. Uit de warme woorden
van haar (schoon)kinderen, kleinkinderen en familie bleek
hoezeer zij het middelpunt was van die familie. Altijd
was zij gastvrij en zorgzaam; haar kleinkinderen verliezen
in haar een lieve, belangstellende oma, zo bleek uit een
gedichtje dat door een van haar kleinkinderen werd
voorgelezen. Maar tussendoor klonk toch ook wel een
signaaltje dat oma Lucassen best wel stevig uitkwam voor
haar eigen mening en die niet snel opgaf.

te midden van de voorbereidingen voor het komende
kerstfeest plotseling is overleden. Even plotseling als haar
man Gerrit in 2005. Die ging op zondagmorgen naar de
kerk, voelde zich daar niet goed en ging naar huis. Daar is
hij echter nooit meer aangekomen; hij overleed onderweg.
Die plotselinge, onvoorziene dood zoals haar man was
overkomen, dat was ook haar wens.
Echter, zoals haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen in het gedachtenisprentje schrijven:
“wij zijn blij dat haar wens om te sterven zoals pap in
vervulling is gegaan, hoe moeilijk dat voor sommigen van
ons ook moge zijn”.
“Lux aeterna” zong het Gregoriaans koor toen zij de kerk
verliet: moge Anny nu rusten in vrede in het eeuwige licht
van haar Schepper.

De familie is nu het thuisadres verloren; maar de
dankbaarheid voor haar aandacht en zorg voor haar gezin
en familie voerde de boventoon. Het is tragisch dat zij

Aanvragen misintentie zaterdagavond of
zondagmorgen€
Rouw- en trouwdiensten:
• de huwelijksviering
• de viering bij een huwelijksjubileum
(25, 40 of 50 jaar)
• de uitvaartviering (inclusief avondwake)
• alleen avondwake
• begeleiding naar het crematorium of
begraafplaats buiten de gemeente (vanaf)
• zangkoor, incl. kosten van de dirigent/organist,
een extra bijdrage van
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300
200
300
300

Grafrechten:
• grafrechten voor begraving 20 jaar
• grafrechten zonder deelname aan
de kerkbijdrage
• urnennis (incl. afdekplaatje, excl. verwijderen,
beletteren en terugplaatsen)
• urnennis zonder deelname aan de kerkbijdrage
• verlenging voor 10 jaar
• verlenging urnennis voor 10 jaar

675
850
400
600
400
200

70
70
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Welkom in Heijen

Voor de tweede keer in het bestaan van het Hèjs Nèjs hebben
wij de baby’s die het afgelopen
jaar in Heijen zijn geboren gefotografeerd en hen een “diepteinterview” afgenomen. De eerste
keer was het een zodanig succes,
dat we hier wel een traditie van
willen maken. Het maken van de
groepsfoto, die wij met een knipoog de eindexamen klassenfoto
van 2030-2031 noemen, was nog
een hele uitdaging voor onze fotografen! Want hoe krijg je die
dartele baby’s zo ver dat ze allemaal naar het vogeltje kijken? Niet
dus, maar het eindresultaat is toch
nog aardig geworden. Oordeel
zelf maar. Het was weer een leuke
happening, die 28e december in
D’n Toomp. We willen alle ouders
bedanken voor hun medewerking
aan deze fotoshoot. En nu maar
groeien, jongens en meisjes. Laat
Heijen nog mojjer worden!
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Wie kwamen er allemaal langs?
1) Ha, ik ben de oudste! Ik heet Lana
Franzmann en ben geboren op 27
januari. Mijn papa en mama zijn Bjorn
Franzmann en Bauke Lemmen. Ik heb
ook al een oudere broer, hij heet Milan. Net als Milan ben ik geboren op
een zondag. Mijn papa en mama mogen zich dus gelukkig prijzen met twéé
zondagskindjes. Ik ben de hele dag bezig alles in de gaten te houden, vooral
houd ik een oogje op mijn broer. En
knuffelen! Dat doe ik heel graag, gelukkig ben ik bij mijn papa en mama
daarvoor aan het goede adres. Muziek
luisteren, dat vind ik fijn. Als ik dat hoor
kan ik niet meer stilzitten. Het zit in
mijn genen, want mijn papa werkt bij
een geluidsbedrijf, dus aan leuke muziek geen gebrek! En wat is de grootste
wens van mijn papa en mama? Dat ik
gelukkig word en gezond blijf. En daarbij zouden ze het heel fijn vinden als
ik uitgroei tot een gedreven, sociaal en
respectvol mens. Moet lukken.
2) Goeiedag! Ik ben Owen Laarhoven van de Heesweg en ik kwam
op 30 januari ter wereld. Ik ben de
zoon van Wim en Moniek Laarhoven
en mijn grote zus heet Romy. Ik ben
dus al bijna een jaar oud en dat zullen
de fotografen weten ook! Ik laat me zo

maar niet vangen voor een foto! Mooi,
dat ik hen alle hoeken van D’n Toomp
heb laten zien. Maar ja, uiteindelijk lukte
het hen toch, want zij zijn iets groter
dan ik. Wij hebben honden, ze heten
Sammy en Malou en daar ben ik dol
op. Als ik de kans krijg neem ik gerust
een slokje water uit hun drinkbakken.
Drijfnat ben ik dan en dat is lachen! Het
zal je dus ook niet verbazen dat ik dol
ben op zwemmen en in bad gaan. Ik
eet alles wat ze in mijn mondje stoppen. Maar ja, mijn vader is kok, dan krijg
je dat! Mijn papa en mama hopen voor
mij dat ik later veel gevoel voor humor
zal hebben, eerlijk, vriendelijk, lief en
leergierig zal zijn. Aan mij zal het niet
liggen! Mijn oogjes staan nu al op guitig.
3) Even voorstellen: Youri Martens.
Ik ben geboren op 7 februari tijdens
Carnaval. Mijn papa en mama zijn Mark
en Ellen Martens. Ik ga graag naar de
kinderboerderij. Beestjes kijken en aaien. En ik ga ook graag zwemmen. Elke
woensdag speel ik samen met mijn
nichtje Sylvie op kinderdagverblijf en
soms bij oma Ik ben een echte womanizer, zit nu al met mijn grote bruine
kijkers de redactie te verleiden! Mijn
papa en mama zouden graag zien dat
ik respect toon en dat ik lief en eerlijk
zal zijn. Komt voor elkaar…

Op de foto ontbreken Xavi Arts (kon er op de 28e niet bij zijn) en Liv Robben (geboren op de 30e december)

4) Hugo Meussen is mijn naam! En
ik ben van 12 maart en nu al stoer, dat
zeggen jullie tenminste! Mijn mama en
papa zijn Kim en Emile en ik woon in
de Esdoornstraat. Ik ben het eerste
kleinkind in de familie. Ik ben een lollig mannetje, al zeg ik het zelf. Als ik
‘s morgens wakker word dan begin ik
met een lach en steek mijn handje op.
Ik slaap graag, vanaf de 6e week sliep ik
al lekker door de hele nacht. Mijn papa
en mama lieten een pretecho maken
toen ik nog veilig in mama’s buik zat
en weet je wat de verpleegkundige
zei toen ze mijn foto zag? “Dat wordt
vast een feestnummertje!” Ik heb een
grote voorliefde voor dieren. We hebben thuis een hond en die heet Senna,
naar de bekende autocoureur Ayrton
Senna. Dat komt omdat mijn papa én
mama erg van Formule I racen houden. Dat ga ik later ook wel leuk vinden, denk ik, want het wordt me met
de paplepel ingegoten. Beweeglijk ben
ik al, zo goed en zo kwaad als het kan
beweeg ik mee als ik muziek hoor. Ik
ben een enthousiast type en mijn papa
en mama hopen dat dat zo blijft en dat
ik een sociaalvoelend iemand word.
5) Hoi, ik ben Jessie, Jessie Polman
voluit. Mijn papa en mama heten Johan
en Patricia en ik heb een zus van 3 jaar
oud, zij heet Jenna. Jenna zit al bij de

Zonnepitjes en daar mag ik later ook
naar toe. Ik ben altijd vrolijk en lach de
hele dag. Als papa en mama tegen mij
zeggen dat ik iets niet mag, dan lach ik
extra lief zodat papa en mama eigenlijk
niet boos op mij kunnen worden. Ik
weet al goed wat ik wil, dat laat ik ook
zien. Zie je mijn oorbelletjes? En mijn
mooie haarclipje? Ja ik ben al een echt
meisje! Ik heb een drinkbeker en daar
staat op: ik hou van mama, lief hè? Vrolijk ben ik dus al, maar papa en mama
hopen dat ik ook een goede vriendin
voor veel mensen zal zijn. Gaat lukken!
6) Even voorstellen: Jelle Wijers,
mijn papa en mama zijn Bas Wijers en
Marijke Janssen en ik heb een grote
broer, Tobias die al in groep 1 zit! Ik
ben geboren op 27 april en mijn oma
Sjannie stuurde familie en vrienden
meteen een e-mail. Ze schreef: “We
noemen hem ons Koningskindje want
hoe feestelijk kan jouw verjaardag zijn
als heel Nederland op 27 april de vlag
laat wapperen en heel veel mensen
een vrije dag hebben omdat het een
nationale feestdag is.” Gelijk jarig zijn
met de nieuwe koning, dat is toch heel
bijzonder. Ik ben een vrolijke, ondernemende baby en mijn naam is perfect
gekozen: “Snelle Jelle” noemen ze me.
Ik ben nu acht maanden en kruipen
en staan gaan me al goed af. Ik keuvel

gezelligmee als iedereen om me heen
zit te kletsen. Mijn papa is de nuchterheid zelf en mijn mama is heel zorgzaam. Ik denk dat ik die eigenschappen
maar overneem. En later word ik voetballer, zeker weten!
7) Eigenlijk had ik op 5 mei, Bevrijdingsdag geboren moeten worden, leg
ik zo uit. Hoi, ik ben Salvador van
der Salm. Mijn papa en mama zijn
Robert en Helga en ik heb maar liefst
drie broers! Mats van 14, Boaz van 10
en Binc van 9 jaar oud. Jaaa, mijn moeder zit goed in de mannen! Mijn broers
noemen mij Sal en mijn papa en mama
zeggen Salletje tegen mij. Salvador is
Spaans voor Bevrijder, vandaar dat ik
liever op Bevrijdingsdag was geboren,
maar ik kwam een dagje eerder, op 4
mei. Toch hopen mijn papa en mama
dat ik mijn naam op een positieve manier ga waarmaken. Ik word dus een
man met een missie. Wat vinden jullie van mijn outfit? Mooi groen, hè?
En mijn moeders bevalling? Dat ging
allemaal zo snel. Na welgeteld dertien
weeën en drie keer puffen, beviel mijn
moeder staand naast het ziekenhuisbed en belandde ik letterlijk in haar legging. Mijn grote broers zijn apetrots op
mij! Ik ben thuis de grootste trekpleister…. Dat probeer ik zo te houden.
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8) Even voorstellen: Fleur van
Grunsven geboren 25 mei. Ik ben
het tweede kindje van Coen en Bettie. Ik heb een grote zus, Eva. Eva is
vier jaar en ze begint nu al over mij te
moederen. We spelen graag samen
en hebben veel lol. We houden van
veel knuffelen, Eva is mijn alles. Ik brabbel veel en sinds ik kan kruipen is niks
meer veilig. Ik ben een ondernemend
meisje en alert op alles wat er om mij
heen gebeurt. Voortdurend leer ik van
alles bij en zoals mijn mama zegt: “iedere vooruitgang is leuk.“
Ze willen graag dat ik lief en zorgzaam
word en dat vind ik ook een goed
idee. Maar ook dat ik mij tot een slimme meid ontwikkel die stevig in haar
schoenen staat. Daar ga ik voor.
9) Hallo, ik ben Romy Burgman, geboren op 11 juni. Mijn papa en mama
heten Saskia en Jeroen (grappig, dat is
ook een kinderboekenserie van vroeger, geschreven door Jaap ter Haar!) Ik
ben goedlachs en heb stralende oogjes. Weet je wat ik kan? Salsadansen…
Ja, echt waar hoor! Tijdens het spelen
in de box schud ik met mijn heupjes
van links naar rechts, een mooi gezicht.
Iedereen die het ziet doet spontaan
mee. Ik begroet iedereen die ik zie met
een vriendelijke lach. Ik heb ook drie
nichtjes waar ik vaak mee knuffel. Ik

ben graag onder de mensen, maar dat
had je uit het vorige al begrepen. Hopelijk ontwikkel ik mij tot een tevreden,
sociaal meisje dat veel plezier maakt in
haar leven. Dat kan niet moeilijk zijn,
want de basis heb ik al te pakken!
10) Hier Sofie Janssen, hallo! Ik ben
geboren op 3 september, met de
Heijense kermis! Mijn papa en mama,
Gerwin en Desirée, waren vorig jaar
ook al van de partij bij de eerste fotoshoot, toen met mijn zusje Lara,
het schrikkelkindje van 29 februari. Ik
kijk vooral graag naar wat mijn grote
zus allemaal uitvoert. Samen met haar
kijk ik naar Sesamstraat. Ik ben dol op
dingen die rammelen en knisperen en
waar muziek uit komt. De redactie zag
het meteen: ik lijk op mijn moeder, dezelfde ogen. Vind ik moj. Mijn papa en
mama hopen voor mij dat ik gezond
en gelukkig zal opgroeien met familie,
vriendjes en vriendinnetjes. Dat ik lief,
eerlijk, spontaan en oprecht zal zijn.
Prima, toch?
11) Ik ben Sterre Kessels, geboren
op 2 september, 23.30 uur, een half
uur voordat de verjaardag van mijn
vader begon, want die is op 3 september jarig. Mijn papa heet Mario en mijn
mama heet Patricia en ik ben een waar
cadeautje. Niemand die nog op mijn

komst gerekend had, maar ze zijn o,
zo blij met mij! Ik word op handen gedragen door mijn broertjes Michael en
Robbin en mijn zusje Michelle. Vooral
Michelle, die nu 11 is, is als een tweede
moeder voor mij. Ik word geknuffeld,
ze zingen liedjes voor mij en ze lezen
voor. Dat vind ik erg leuk. Mijn papa
Mario zit in een band en hoopt stiekem dat ik wat muzikaal DNA van
hem heb gekregen. En mama Patricia
werkt in de zorg, dus het zit erin dat
ik ook wat zorggenen heb geërfd. We
zien wel wat het wordt. Als ik maar
gelukkig ben, dat is wat iedereen voor
mij hoopt.
12) Hier ben ik dan! Mees van Hoof,
geboren op 10 september. Ik ben het
derde kindje van Evelien en Koen van
Hoof uit de Nieuwwijkstraat. Mijn
grootste fans zijn mijn broers Rens en
Teun. Ik ben een tevreden manneke,
volgens mijn lieve mama, echt een
derde kindje. Die zijn altijd gemakkelijk. Haha! Rens vindt het prachtig als hij
mij de fles mag geven. Ik heb wel een
streek uitgehaald, hoor! Niet doorvertellen, maar we waren pas geleden
in Paleis het Loo met de hele familie
en iedereen stond te luisteren naar
het verhaal van de gids. Toen gingen
ineens mijn darmpjes duidelijk hoorbaar aan het werken. Het gevolg laat

zich raden. Meer zeg ik er niet over!
Iedereen vond het enorm grappig.
Mijn papa en mama hopen dat ik opgroei tot een liefdevol mens, sociaal en
betrokken en als het kan, ook als een
voetballertje, want mijn papa is zeker
van plan mij mee te nemen naar het
voetbalveld. Maar ik moet eerst nog
even wat groeiwerk verrichten.
13) Hallo, ik ben Xavi Arts, geboren
op 20 november aan de Schaafsebosweg. Ik was niet bij de fotoshoot, dus ik
sta helaas niet op de klassenfoto. Maar
natuurlijk mag ik niet ontbreken in dit
rijtje. Mijn papa en mama zijn Monique
en Harold en ik heb een grote zus, zij
heet Sela. Ik ben pas een paar weken
oud dus ik heb eigenlijk nog niet zo
veel te melden. Ik ontwikkel mij zoals
het moet en Sela en natuurlijk ook
mijn papa en mama zijn reuze blij met
mijn komst. Ik ben een blije baby, dat
zie je zo op de foto. Ik kan best lief
lachen, al zeg ik het zelf! Papa en mama
hebben voor mij één grote wens:Dat
ik altijd eerlijk en oprecht ben en blijf.
Daar ga ik mee aan de slag.
14) Ha, ik ben de jongste van het
hele stel dat vandaag naar de
fotoshoot is gekomen.
Ik heet Fynn van
Wanroij,

zoon van Ralf en Lucy van Wanroij.
Ik werd iets te vroeg geboren namelijk op 27-11-13 in plaats van op 1112-13. Die bevalling was nog een hele
bevalling, mijn papa en mama zien zelfs
nog wat pips om de neus van alle inspanningen! Maar ze vinden mij een
prachtig en tevreden kereltje. Ik ben
een neef van Sylvie Ankersmit. Jullie
kennen mijn mama! Zij is dansleidster
bij de Dansgarde van de Wortelpin
Ik mocht al snel met mijn mama en
al die lekkere meiden van de Dansgarde op de foto, stoer hè! Die foto
staat verderop in het Hèjs Nèjs. Het
leukste vind ik als ik geknuffeld word
of een kusje krijg van mijn grote fan,
nicht Sylvie. Ja, je raadt het goed, ik ben
nu al dol op de meisjes… En Sylvie is
ook dol op mij: ze roept steeds “baby,
baby!” Voor later hopen papa en
mama dat ik gezond en gelukkig word,
maar eerlijkheid, liefde voor een ander
en genieten van het leven vinden ze
ook erg belangrijk.
15) Ha!, Fynn dacht dat hij de jongste
van de baby’s was, maar niks hoor, dat
ben ik, Liv Robben! Ik kwam nà de
fotoshoot nog ter wereld, op 30 december werd ik op de valreep van
2013 geboren. Het gekke is dat er tijdens de fotoshoot al rondverteld werd
dat ik geboren was, maar dat klopte

dus niet! Vind ik echt heel grappig.
Een paar dagen later stond de redactie al op de stoep of ze me toch nog
mochten fotograferen en interviewen
voor dit artikel. Goed, dan kan ik hen
meteen op beschuit met muisjes trakteren. Mijn papa is Frank Robben en
mijn moeder is Anke Robben-de Valk.
Mijn opa heet Jan, als je die niet kent
woon je niet in Heijen! Ik heb ook een
hond, hij heet Raily. Af en toe mag hij
even aan mij ruiken. Dat gaat kei goed
samen. Hij neemt mij nu al helemaal
in bescherming. Papa zag meteen dat
ik mama’s donkere haren heb geërfd
en mama hoopt dat ik papa’s mooie
blauwe ogen meegekregen heb. Daar
is nu nog weinig van te zeggen, maar
wie weet. Het donkere koppie heb ik
al. En nu ga ik lekker slapen!
Dit waren ze dan, onze babyoogst
van 2013. Een prachtig stel dat op zal
groeien in een veilig dorp, maar in een
onveilige wereld. Gelukkig, de basis is
goed en daar gaat het om. De redactie
hoopt dat alle kindjes hun kansen in het
leven zullen benutten en dat zij zullen
opgroeien tot fijne mensen met oog
voor elkaar en voor de wereld. Hun
wortels liggen in ieder geval in Heijen,
het dorp waar het fijn groeien is.
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Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen
Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

Heijen

www.walk.nl

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen
Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129
www.schuttershofheijen.nl
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De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:
-

Sanitair
Verwarming
Service en onderhoud
Loodgieterswerk

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:
-

Zonnepanelen
Zonneboilers
Warmtepompen
Zonnekoeling

Wilt u meer informatie over een (duurzame) installatie? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op!

Service Vonk Groep
Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807
F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

Adv. Vonk A5 algemeen.indd 1
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Hèije - Natuurlijk - Mojjer
Ganzen
In de winter verblijven er in ons gebied grote aantallen ganzen. Het is echt
de moeite waard om deze grote groepen ganzen eens met de verrekijker
te bekijken en neem een vogelboekje mee om te kijken of je ze herkent.
Er kunnen zeldzame soorten tussen zitten en ook kunnen er exemplaren
met ringen te zien zijn. Tegenwoordig zijn dit meestal gekleurde halsringen
met een aantal letters erop. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar het
trekgedrag. Blijf bij het bekijken van ganzen op afstand. Gaan alle koppen
van de dieren omhoog, ga dan niet dichterbij; het is een teken dat ze
ongerust worden. Zoals op de foto te zien is zijn wij te dichtbij gekomen
want ze vlogen na een tijdje massaal op. Dat leverde natuurlijk wel een
prachtige foto van deze opvliegende (riet)ganzen op.
Rietgans (Anser rossicus/fabalis)
Van de Rietgans bestaan verschillende vormen. De verschillen tussen
deze (onder) soorten zijn gering. Allemaal hebben ze een donkerbruin
verenkleed, waarbij de kop en hals nog donkerder zijn dan de rest van
het lichaam. De snavel is het belangrijkste verschil. Ze zijn allemaal
zwart met een groter of kleiner oranje deel. Daarnaast is de vorm
van de snavels variabel. De meest voorkomende ondersoort in
Nederland is de op de noordelijke toendra’s broedende, deze vogels
hebben een zwarte snavel met bij de punt een oranje bandje. De op
de taiga broedende ondersoorten hebben een slanker uiterlijk en
hebben over het algemeen een snavel met veel oranje.
Kolgans (Anser albifrons)
De Kolgans is een gast uit Noord Rusland. Daar broedt deze soort
en zodra de winter invalt worden warmere streken opgezocht. De
laatste jaren is het aantal overwinteraars enorm toegenomen tot enige
tienduizenden exemplaren. De volwassen Kolgans is te herkennen aan
de witte bles boven en rond de snavel en de zwarte dwarsstrepen
over de buik. Jonge dieren missen deze kenmerken.
Grauwe gans (Anser anser)
De Grauwe Gans is een forse gans die vooral te herkennen is aan de
grote oranje snavel en een vrij lichte kop en hals. Hij lijkt het meest
op de ‘boerderijgans’ en maakt ook hetzelfde zware, gakkende geluid.

Veel overwinterende exemplaren zijn
afkomstig uit Scandinavië, maar ook veel
broedvogels uit onze eigen streek blijven
hier hangen.
De Canadese Gans (Branta canadensis)
De Canadese Gans is een soort die in
Europa ingevoerd is en vooral in Groot
Brittannië broedt. In de winter trekken ze
naar het zuiden en groepen van enkele
honderden dieren zijn dan hier te zien.
Deze soort heeft voornamelijk zwarte
veren. Typisch is de witte band die loopt
vanaf de keel tot over de wangen.
Niet alleen overwinteren
Tegenwoordig verblijven er ook in de
andere jaargetijden veel ganzen. Het gaat
dan vooral om Grauwe Gans, Nijlgans,
Canadese Gans en de laatste jaren ook
Brandgans. De ganzen foerageren vooral
op grasland. De bemesting van grasland
zorgt voor eiwitrijk gras en een lang
groeiseizoen vergeleken met vroeger.
De ganzen profiteren daarvan, zeker nu
boeren de begrazing door ganzen toelaten
in het kader van het ganzengedoogbeleid.
Daarnaast heeft ook de vermindering
van de jacht tot een toename geleid.
Nederland is door de grote aantallen een
internationaal belangrijk doortrek- en
overwinteringsgebied voor verschillende
soorten ganzen.
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Problemen met uw kunstgebit?

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl
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Uitvaartzorg en Uitvaartcentra
Gennep
0485 523 043

Venray
0478 588 889

Boxmeer
0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
info@goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Prikbord

Welkom in Heijen
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Van harte gefeliciteer

Oliebollenactie Heijen!

Boekpresentatie
Boeren in Heijen 28 maart 2014
d’n Toomp in Heijen
r voorbij gaan. Dat vond ook
…Aan Boeren in Heijen kun je niet zo maa
toewijding en betrokkenheid
Jacques Urselmann die dit boek met veel
schreef.
heeft hij nadr ukkelijk gekozen
Bij het opbouwen en uitwerken van het boek
er geen historische chronologie van te maken.
‘alle’ Heijense boerenfamilies
Veeleer is het een verzameling van verhalen over
uwen van hun bedrijf.
en hun inzet voor het voor tbestaan en uitbo
lijke publicatie gekomen,
De auteur is langs die weg tot een toeganke
een eeuw boeren geweld
zonder het historische karakter van meer dan
aan te doen.
een historisch inzicht in
Op een goed leesbare wijze verschaft het boek
t de lezer een eeuw Heijen
ruim een eeuw boerenbedrijf.Tegelijker tijd snuif
het de laatste tijd - gelukkig
op, waarmee het een welkome aanvulling is op
historie van Heijen….
- groeiende aantal publicaties over de zeer lange
ls, verslagen en ontelbare
…Enkele jaren snuffelen in krantenknipse
en als met nog actieven die
gesprekken met mensen, zowel met oud-boer
hart toedragen vormen de
de Heijense boerenstand een meer dan warm
kkend researchwerk van
basis voor het boek Boeren in Heijen. Indrukwe
het gemeenschapsleven van
Jacques Urselmann geeft een goed beeld van
ameling van mensen, al dan
de Heijense boeren dat meer is dan een verz
boerenstand-organisaties, die
niet ondersteund door voormannen van de
en noemen. Dat meer zit
we vandaag de dag manager of consulent zoud
in de landbouw in de 20e
hem vooral in de ingrijpende ontwikkelingen
eeuw.
enbestaan en boerenfamilies
Aan Boeren in Heijen, met als ondertitel boer
inden dat de auteur een vlot
in Heijen, kan ik alleen maar de conclusie verb
htige uitgave over Heijen en
leesbaar boek heeft gemaakt. Het is een prac
sten…
haar boeren, het past daarom in vele boekenka
Voor uw agenda:
eenschapshuis D’n Toomp,
vrijdag 28 maart, 19.00 uur, in Gem
Lijsterbesstraat 10, Heijen.
Cuijk, januari 2014, Jac Frederix

SALGLEGEIPS SPIEGELGLAS
nedeleg gnal leeh snee edfeel rE
.nedervet ne maazkrew ejtreob nee
,dneweg tein jih saw edleew naA
.dnekeg tioon jih dah legeips nee
saw nettips teh naa jih neot snee nE
.salglegeips ejkuts nee jih dnov
dnah etleerev njiz ni t’man jiH
.dnaz t’redno ne liuv t’redno taz t‘
fa pjipskeorb njiz naa t’edgeev jiH
.fap neot dnots ne ni re keek ne
,toolreppas“ ,jih iez ,”redav njiM“
.dood neraj elev la si eid
,nam eieog eid hco ,redav njiM
”.na em tkjik jih ne teh si jih
,kaz n’z ni t‘ jih kats dnedduhcsdfooH
.kameg njiz po siuht teh keekeb ne
,neggelrevo et nogeb jih nE
.neggez uoz nav re wuorv njiz taw
neirtaK njiz gizab taw saw eZ
.neihcssim nehcal mo lew re uoz ne
,saw roov gnab oz raad jih tadmo nE
.sartam njiz redno t‘ jih grobrev
.neeh reew re jih gnig sneklet raaM
.nêervet nad jih iez ,”redav njiM“
wuorv n’z jib naawgra etkew taD
uow netew nav re erah teh eid
,saw tiu rued ed reew jih ardoz ne
.salglegeips t‘ jiz dnov ne thcoz
,jiz edsniep ,eemraad jih teom taW
!njiz edro ni tein stei teom re
,nieH edeog raah oz edwuortnaw jiZ
,keek ne edreekmo t‘ ez tad
.keerts nav leeheg neot etkaar hcod
,lew teh thcad ki ,uon t‘ ej beh raaD“
.leps t‘ ni wuorv eredna nee si re
,fjil t‘ ni trah neeg tfeeh jih ,nam njiM
”???fjiw kjilel n’oz nav jih tduoh moraaw

Er leefde eens heel lang geleden
een boertje werkzaam en tevreden.
Aan weelde was hij niet gewend,
een spiegel had hij nooit gekend.
En eens toen hij aan het spitten was
vond hij een stukje spiegelglas.
Hij nam’t in zijn vereelte hand
‘t zat onder’t vuil en onder’t zand.
Hij veegde’t aan zijn broekspijp af
en keek er in en stond toen paf.
“Mijn vader”, zei hij, “sapperloot,
die is al vele jaren dood.
Mijn vader, och die goeie man,
hij is het en hij kijkt me an.”
Hoofdschuddend stak hij ‘t in z’n zak,
en bekeek het thuis op zijn gemak.
En hij begon te overleggen,
wat zijn vrouw ervan zou zeggen.
Ze was wat bazig zijn Katrien
en zou er wel om lachen misschien.
En omdat hij daar zo bang voor was,
verborg hij ‘t onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen.
“Mijn vader”, zei hij dan tevreên.
Dat wekte argwaan bij z’n vrouw
die het hare er van weten wou
en zodra hij weer de deur uit was,
zocht en vond zij ‘t spiegelglas.
Wat moet hij daarmee, peinsde zij,
er moet iets niet in orde zijn!
Zij wantrouwde zo haar goede Hein,
dat ze ‘t omkeerde en keek,
doch raakte toen geheel van streek.
“Daar heb je ‘t nou, ik dacht het wel,
er is een andere vrouw in ‘t spel.
Mijn man, hij heeft geen hart in ‘t lijf,
waarom houdt hij van zo’n lelijk wijf???”

nessnaJ einnajS : rood nednozegnI Ingezonden door: Sjannie Janssen
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Meet & Greet

Tim van Bree

In deze rubriek zal steeds een jongere tussen de 12 en 18 jaar uit Heijen zichzelf voorstellen aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het vragenlijstje invult, bedenkt en
vraagt ook de volgende die het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis met
Tim van Bree.
Naam

Tim van Bree		

Geboortedatum en plaats

31 juli 1999 in Heijen

Waar woon je in Heijen

Sleen 13

Op welke school/opleiding zit je

Elzendaalcollege in Boxmeer/MAVO

En in welke klas/jaar

2

Wat zijn je hobby’s

Voetbal, tennis en wielrennen

Heb je een huisdier en zo ja, welk

Nee

Verdien je een zakcentje bij en zo ja,
waar of waarmee

Nog niet, maar ik ben wel op zoek naar een baantje..

Wat houd je op dit moment erg bezig
en waarom (denk aan sport, politiek,
een persoon of toestand)

Op dit moment niet erg veel, maar ik volg het nieuws
en regelmatig de Champions League

Wat is je favoriete TV programma

The Voice of Holland

Wat is je favoriete sport om te doen

Voetballen, tennis en wielrennen

Wat is je favoriete sport om naar te kijken

Voetbal

Wat is je favoriete muziek

Popmuziek

Wat is je beste eigenschap

Sociaal

En wat je slechtste

Ongeduldig

Waar heb je een enorme hekel aan

Ruzie

En wat vind je juist leuk

Sporten en vakantie

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst

Gelukkig zijn en een goede baan vinden

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst

Dat Heijen nog mojjer wordt!

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer?

Zo doorgaan!!!

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Indy Schoofs.
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Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag:
11.30 uur tot 22.30 uur
Zondag: 13.00 tot 22.30 uur
Maandag gesloten

De Groote Heeze 56
6598 AV Heijen
www.ves-autoschade.nl

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

Doordenkertjes

Doordenkertjes

door Paul Rongen

Winters
• Neem je een advocaat in de arm als je op een gladde weg loopt?
• Moet de fruitteler vanwege de vorstschade door de zure appel heen bijten?
• Is een gladakker een ondergelopen, bevroren landbouwperceel?
• Sommige mensen gaan zich bij ijzige vrieskou als overvallers vermommen.
Is dan nog het kaf van het koren te scheiden?
• De doorgewinterde padvinder kan het ook zonder GPS.
• Zit de ijsmeester er warmpjes bij als men geen bevroren vorderingen op hem heeft?
• Is de bijdehante ijsmeester anderen te glad af?
• Voor Nederlandse deelnemers aan de wintersport regende het medailles.
• Iemand de das omdoen, is alleen aanvaardbaar als de temperatuur er naar is.
• “Wat heet koud”, was de reactie van de Nieuwjaarsduikers op vragen van het kijkerspubliek.
• Is iemand antivries die de vorst geen warm hart toedraagt?
• IJssculpturen maken is geen koud kunstje!

AANVULLING
Hejs Nejs nr. 12 van 2013
Op pagina 33 stond een tekening van hoe
het huis aan de Schoolstraat 12 er vroeger
uitzag.
Daarbij stond niet vermeld wie die tekening
gemaakt heeft.
De tekening is gemaakt door Jos van
Kesteren, die ook 17 jaar in Heijen gewoond
heeft.
Hij heeft deze toen gemaakt in opdracht van
de huidige bewoners.
Ingestuurd door: Annie Klauwer.
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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,Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.
Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer?
Stuur een e-mail naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen
Jos van der Venn
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:
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.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op:
26 februari 2014.

Agenda 2014
Zondag 2 februari 2014
11.11 uur Zaal Schuttershof
C.V. De Wortelpin
S.J.C. De Wortelpin Prinsenreceptie
Donderdag 6 februari 2014
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. Kienen

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

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844

Zondag 9 februari 2014
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Maaskantse Boys 1

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

Zaterdag 15 februari 2014
20.30 uur Schuttershof
C.V. De Wortelpin Boerenverlovingsbal

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

Donderdag 20 februari 2014
Zij Aktief - Excursie naar glasgalerie Velden

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

Zondag 9 februari 2014
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt

Zondag 23 februari 2014
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Siol 1
1 tot en met 4 maart 2014
Carnaval
Donderdag 6 maart 2014
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. Kienen
Zondag 9 maart 2014
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Donderdag 20 maart 2014
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Frutti Confetti
N.B. Deze dag is tevens de Dag voor Alleengaanden.

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

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
Water (WML)		
0800 - 0233040
Milieuklachten:			
Milieuklachtentelefoon		
043 - 3617070
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Donderdag 3 april 2014
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. Kienen

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

0485 - 511533

Zaterdagavond 12 april
Showconcert fanfare E.M.M.

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Zondag 13 april 2014
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

Zondagmiddag 13 april
Showconcert fanfare E.M.M.

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Zondag 23 maart 2014
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Ravenstein 1

Zondag 13 april 2014
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Estria 1
Donderdag 17 april 2014
Aanvang 17.15 uur.
Zij Aktief - Eten bij R.O.C. Cuijk
N.B. Deze activiteit is ook op donderdag 8 mei.

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

ZIE NOU WEL
DAT HET OPVALT?

Hier kan ook uw
advertentie staan!

Neem voor alle
mogelijkheden contact op
met Jan Teerling, 06-50805738

