Jaargang 5
Nummer 3
2014

HEJS NEJS

Terugblik op Carnaval
met de drie prinsen
Fanfare EMM
bereidt zich voor op de showconcerten
De geschiedenis
van Dionisiusstraat 11-13-15

Heeft jouw vereniging
of stichting nog een
onvervulde wens?

Dien dan nu een
aanvraag in voor het
Fonds Maatschappelijke
Betrokkenheid.

Kijk voor meer informatie op www.rabobanklvcmleden.nl

Voorwoord en Inhoud

In ‘Bericht van het bestuur’ kunt u onder meer een reactie lezen op het
gemeentelijke besluit over het kernplan Heijen. In de Column is duidelijkheid
gevraagd over ‘De Halve Maan’. De fanfare gaat ons verrassen met een prachtig
optreden in april. Lees meer daarover: dit mag u niet missen! De prinsen
carnaval kijken daags na het carnaval hierop terug en delen hun ervaringen met ons. Verder is er weer een
bedrijfsinterview (met slager Arno de Best) en een interview met Nicole Plantius uit de Hermelijnstraat. Drie
huizen in de Dionisiusstraat worden door Riet Reijnen en Gerrie Franken belicht in de serie Van toen tot nu.
Verder maken we u nog attent op de Lente-avond die door Hèjje Mojjer is georganiseerd op zaterdag 5 april
aanstaande. En natuurlijk is er weer veel verenigingsnieuws en meer. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
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Column
Waar is ‘De Halve
Maan’ gebleven?????
In Quest las ik pasgeleden, dat een artikel met daarboven
een vraagteken eerder gelezen wordt. Of dat klopt weet ik
niet, maar als u dit leest werkt het wel. Maar dit terzijde.
Deze winter is het schaatsen in de vrije natuur er helemaal
bij ingeschoten. Of maart zou zijn staart nog moeten roeren en ons trakteren op een winterse periode van een week
of twee met matige vorst. Als u dit leest, is maart al weer
bijna voorbij en weet u of die traktatie is doorgegaan.
Schaatsen in de vrije natuur was in Heijen op verschillende
plaatsen mogelijk, nog afgezien van het ijs op ondergelopen weilanden. Dan kun je denken aan het Lange Ven, de
Drie Vijvers en …..De Halve Maan.

Jubilarissen bij Zijactief
Tijdens de jaarvergadering van 23 januari jongstleden
werden bij Zijactief Heijen vier jubilarissen gehuldigd.
Doortje Kessels, Truus Willems, en Nellie Lintzen
vierden hun 40-jarig jubileum.
Namens Kring Noord van Zijactief Limburg was
mevrouw Wies Hamstra aanwezig voor de huldiging
van Maria Boekholt die 50 jaar lid is.
Voor de jubilarissen was er een toespraak van de
voorzitter, een prachtige bos bloemen en een oorkonde.

4

Hèjs Nèjs
maart 2014

Waar is dit kleine, maar o zo riant gelegen stukje water eigenlijk gebleven? In mijn herinnering schaatsten we, lang
voordat de rondweg er was, op de Drie Vijvers en gingen
we soms ook naar De Halve Maan. Dat was iets verderop
in het bos, Vanuit dit lager gelegen stukje water (in de vorm
van een halve maan) keek je op naar het fraaie ‘Helios’, dat
in de wintermaanden meestal niet bewoond was. Als je de
Heesweg nu helemaal tot het einde loopt of fietst kom je bij
dit huis, dat inmiddels al vele jaren bewoond wordt door
de familie Specht (zie ook het artikel in Hèjs Nèjs nummer 3 van 2012 hierover). Als je dan je rondjes reed op
de Friesche doorlopers of de houten kunstschaatsen zag
je het huis met rechts daarnaast een bijgebouw, waar ski’s
kruislings aan de muur hingen. In die tijd had dit zeker iets
exotisch. Maar terug bij de vraag: bestaat De Halve Maan
nog of waar lag hij ooit? Aan de ene kant van Helios ligt
de rondweg en aan de andere kant, gescheiden door een
strook bos, het milieustation. Het kan zijn, dat hij nog op
het perceel van Helios is of een herkenbaar restant daarvan,
maar voor hetzelfde geld heeft ie moeten wijken voor de
rondweg. Toegegeven: er zijn grotere vraagstukken in de
wereld en ook in Heijen, maar een onbeantwoorde vraag
blijft toch een beetje knagen. Wie weet het antwoord?

Tevens ontving Maria Boekholt van Zijactief Limburg
een mooie briefopener met het logo van Zijactief.
Nellie Lintzen was vanwege vakantie niet aanwezig,
maar ook zij heeft de felicitaties alsnog ontvangen.

Verenigings- en ander nieuws

Heisa 2014 Pinksteren
6, 7 en 8 juni
Ook dit jaar zijn er heel wat vrijwilligers bezig met de
organisatie van alweer ons 5e Heisa Feest Dit eerste
lustrumfeest belooft weer een groot succes te worden,
we geven alvast een voorproefje:
Op vrijdagavond beginnen we natuurlijk met de
jeugddisco voor alle jeugd van 12 tot en met 17 jaar.
De disco zal beginnen om 20.00 uur en duren tot
23.30 uur.
Deuren zijn een half uurtje voor begin en einde open,
tussentijds blijven ze gesloten.
Entree: € 2,00 per persoon.
Op zaterdag beginnen we met Muziek voor Iedereen!
Dit is de bekende middag voor alle mensen met én
zonder beperking.
De opbrengst van deze middag, geheel verzorgd door
vrijwillige artiesten o.a. Soreway uit ons eigen Heijen,
Die Drie uit Middelaar en Peer en Geer en vrijwillige
hulp, gaat ook dit jaar weer naar een goed doel; dit
jaar is dit Stichting Tante Lenie. Deze Stichting verzorgt
vakanties voor gezinnen met ernstig zieke kinderen.
De middag start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur.
Entree: € 2,00 per persoon.
Kaarten zijn zoals altijd verkrijgbaar bij Wilma Verhasselt:
Wilma.vanels@home.nl
De zaterdagavond wordt een groot feest met de
publiekstrekker “ANDERKOVVER”
Deze band staat garant voor een avondvullend
programma met muziek voor jong en oud.
Entree: € 5,00 per persoon in voorverkoop, € 7,50 aan
de kassa.
Dit feest start om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur.
Voorverkoopadressen:
De Troefmarkt en Eeterij het Heijes Hepke in Heijen
Mannenmode Het Hof en De Dragonder in Gennep.

Zondag! Heisa 2014 staat in het teken van de Heijense
Agrariërs – Heisa op z’n Agrarisch!
Elf agrariërs van het platteland van ons eigen Heijen
presenteren zichzelf op zondagmiddag vanaf 13.00 uur
in hun prachtige film onder het genot van een lekker
kopje koffie met vlaai.
Een hoogtepunt in de Heijense historie waarin wordt
getoond hoe het agrarisch bedrijfsleven er anno 2014
uitziet, alle werkzaamheden van het hele jaar komen
aan bod.
Na deze film is er in plaats van de ‘brunch’ een groots
Pruuvenement!
Hier kunt u proeven en genieten van de producten die
onze eigen agrariërs produceren.
De kinderen worden ook dit jaar niet vergeten,
denk aan onder andere een klimpiramide en een
kinderboerderij. Op het buitenterrein worden verder
diverse landbouwwerktuigen getoond en demonstraties
gegeven.
Vanaf 16.00 uur hebben we nogmaals een fantastische
band kunnen vastleggen:
De Gelsings!
Voorverkoop van kaartjes voor zowel het
Pruuvenement en ANDERKOVVER is op zaterdag 19
april van 11.00 uur tot 13.00 uur bij Het Schuttershof
te Heijen.
Al met al belooft ook dit weekend weer één groot feest
te worden, mede mogelijk gemaakt door geweldige
inzet van alle vrijwilligers en natuurlijk de bijdragen van
onze trouwe sponsoren!
Mis dit unieke weekend niet, want ook dit jaar is Heisa
– Heijen Samen!
Voor meer informatie blijf ook de website volgen:
www.heijen.info/heisafeesten.
Tot dan!
Team Heisa
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Koningsdag 2014
Op 26 april vieren we voor het eerst Koningsdag in
Heijen bij d’n Toomp.
Het programma is als volgt:
• 13:30 uur Optocht door Heijen met thuis versierde
fietsen. Verzamelen om 13:15 uur bij d’n Toomp
• 14:00-17:00 uur Spelletjesmiddag en een gezellige
kinderrommelmarkt bij d’n Toomp (buiten of binnen
afhankelijk van het weer)
Met een strippenkaart die je ter plaatse kunt kopen
voor € 2,- kun je o.a. de volgende spelletjes doen:
•
Zaklopen, Waterspel, Kegelbaan, Blikgooien, Spek
happen, Plankjes lopen, Spiraal, Krijten, Skelterbaan,
Spijkerbroek hangen, Schminken en er zijn natuurlijk
diverse traktaties.

Voor meer informatie of voor deelname aan
de rommelmarkt kun je contact opnemen met
Sidney Laracker (tel. 519796) of Eelco Basten
(tel. 802721)
Tot dan!
Groetjes
het Oranje Comité

Zie ook
http://www.oranjecomiteheijen.nl

Die Original Maastaler
5 april Kapellencaroussel
Op zaterdag 5 april organiseren Die Original Maastaler
de jaarlijkse kapellencarrousel in Gemeenschapshuis
D’n Toomp.
Gastkapellen zijn deze avond de Drie Donken
Blaaskapel uit Den Dungen en de Waalkantmuzikanten
uit Winssen.
De Drie Donken Blaaskapel is een kapel die bestaat
uit een 16-tal amateurmuzikanten, aangevuld met
een zangeres en twee zangers. De kapel speelt in
de originele Tsjechische kleding en speelt ook in de
originele Tsjechische bezetting. Al 49 jaar vertolkt de
Drie Donken Blaaskapel de Tsjechische en Moravische
volksmuziek en ze staan onder leiding van José van de
Koevering.
De Waalkantmuzikanten zijn in 1992 ontstaan door een
fusie tussen twee kapellen, afkomstig uit de in het Land
van Maas en Waal gelegen dorpen Ewijk, Winssen en
Deest. Inmiddels komen de leden wat meer verspreid
van Westervoort tot Den Bosch. De kapel heeft een
voorliefde voor de Böhmische muziekstijl, wat ook
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duidelijk in het programma te horen zal zijn, maar ook
andere genres worden niet geschuwd. De kapel staat
sinds 2011 onder leiding van Henk Vink.
Natuurlijk zijn ook Die Original Maastaler deze avond
van de partij. Zij zullen onder leiding van Peter Roesgen
het programma starten.
We beginnen deze gezellige avond om 19.30 uur en de
entree is gratis. We hopen dat velen de weg naar het
gemeenschaphuis deze avond zullen vinden.
Graag tot dan.

Verenigings- en ander nieuws

Update Benefietconcert
Slagwerkgroep EMM
In de vorige editie van het Hèjs Nèjs heb je kunnen lezen
over het benefietconcert van de slagwerkgroep op
1 november ten behoeve van de NVN, de Nierpatiënten
Vereniging Nederland. De commissieleden beloofden
ons steeds op de hoogte te houden van de voortgang
van dit concert en wij ontvingen onlangs onderstaand
bericht:

muzikaal te versterken. Daarnaast hebben we inmiddels
de schriftelijke bevestiging dat de Nederlandse Politie
Steelband een feestelijk optreden zal gaan geven van
21.30u tot 22.45u.
Indien we nog meer
nieuws hebben, laten we
jullie dit weten.
Casper Traa

Bij deze een kleine update v.w.b. het benefietconcert
op 1 november.
Het combo bestaande uit: Ted Reintjes, Jan Luppes
en Bart Janssen hebben we bereid gevonden om ons

2e Paasdag (21 april)
rommelmarkt
Sint Dionysiusgilde
Voor de 39e keer organiseert het
Sint Dionysiusgilde op 2e Paasdag
haar rommelmarkt in manege De
Kleine Hoef met als doel om te
kunnen voorzien in de gildekostuums,
gilde-attributen en het organiseren
van
gilde-activiteiten.
Zonder
gemeentelijke subsidie maar met
vereende krachten probeert het Sint Dionysiusgilde
haar waardevolle culturele erfgoed levendig te houden
en te verankeren in de Heijense gemeenschap.
Daarom ziet u het gilde bij de Palmpasenoptocht, Sint
Maartensoptocht en Heisafeest. Het gilde is er voor de
gemeenschap van Heijen, maar daarom doet het gilde
ook een beroep op de inwoners van Heijen voor haar
rommelmarkt.
Op paaszaterdag 19 april halen leden van het gilde
vanaf 9.30 uur huis-aan-huis spullen op voor haar
rommelmarkt. Hiervoor ontvangen alle inwoners een
folder in de brievenbus waarop staat welke spullen
vanuit gemeentelijke verordening niet mogen worden
ingenomen. Wij vragen u vriendelijk om daar rekening
mee te houden en het gilde niet onnodig op kosten
te jagen. Indien u spullen voor de rommelmarkt hebt,

moet u de folder goed zichtbaar ophangen waarna
de leden van het gilde bij u zullen aanbellen. Zet geen
spullen aan de straatzijde, want er zijn meer mensen
die de spullen voor de rommelmarkt zelf kunnen
gebruiken. Bewoners in het buitengebied moeten even
bellen naar John van Haare (06-51861798) wanneer zij
spullen voor de rommelmarkt hebben. Het gilde komt
de spullen dan graag op zaterdagmiddag 19 april in het
buitengebied ophalen. Bestuur en leden van het gilde
danken u bij voorbaat voor uw medewerking en uw
bijdrage aan het slagen van onze actie.
Op 2e Paasdag openen de deuren van manege De
Kleine Hoef om 11.00 uur. Wees op tijd, want de
mooiste spullen worden bijzonder snel verkocht. Het
assortiment varieert van porselein en glas, kerstspullen,
antiek, boeken en speelgoed tot elektronica, meubels
en tuinartikelen. Alles onder één dak! De entree
bedraagt € 2,00 per persoon. Om 15.30 uur sluiten
de deuren van de manege en dan hopen we dat we
niet veel spullen meer hoeven op te ruimen. We zien u
graag op 2e Paasdag in de manege.
P.S. Dit jaar valt onze rommelmarkt toevallig samen met
de Eerste Heilige Communie. Het Sint Dionysiusgilde
luistert de feestelijke viering van de Eerste Heilige
Communie altijd graag op, maar moet dit jaar vanwege
haar rommelmarkt een jaar verstek laten gaan. Wij
rekenen hiervoor op uw begrip.
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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.
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Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!
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Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Bericht van het bestuur

Bericht van

het bestuur

Kernplan Heijen
Op 19 januari jongstleden is er over het kernplan Heijen in
de raad een besluit genomen. Het raadsbesluit was gebaseerd
op het rapport ‘Vergelijking modellen toekomstige bouwlocatie
Heijen’. Met een grote meerderheid is er met name om
financiële redenen gekozen voor bebouwing op het terrein
aan de Hoofdstraat. Verder wordt het kerkplein opgeknapt en
komen er parkeervakken bij D’n Toomp. In tegenstelling tot wat
op de site van de VVD te lezen is, heeft Hèjje Mojjer niet de
voorkeur uitgesproken voor bebouwing aan de Nieuwwijkstraat.
Het bestuur is over de bouwlocatie steeds neutraal gebleven,
maar vindt, dat er gebouwd moet worden op de juiste plaats
voor de juiste doelgroepen. Wel heeft het bestuur nadrukkelijk
in een brief aan B&W en fracties in december aangegeven,
en ook in de laatste raadsvergadering bij de inspraakronde
uitvoerig benadrukt (zie website voor de tekst), dat het
bestuur van mening is dat de inwoners van Heijen een open
terrein aan de voorzijde van de Hoofdstraat willen houden
voor activiteiten. Tot groot ongenoegen van Hèjje Mojjer heeft

slechts één partij deze mening benoemd tijdens de vergadering
en meegenomen in hun besluit. Wij vinden het als bestuur zeer
teleurstellend dat deze mening door de andere partijen niet
is gewogen. Hierover hebben we dan ook een brief aan de
gemeente en de politieke partijen gestuurd met daarin vermeld
dat het DB en het bestuur van Hèjje Mojjer zich gepasseerd en
totaal genegeerd voelt. En dat is zeer ernstig voor toekomstige
samenwerking in een participatiemodel.
Aftreden Frans Storms
Om persoonlijke redenen in relatie met de gemeente en de
politiek heeft Frans Storms helaas met directe ingang zijn functie
als vicevoorzitter van vereniging Hèjje Mojjer opgezegd. Ook
stopt hij met de activiteiten die hij vervulde bij de Heisa en de
promotiegroep. Als mede grondlegger van de vereniging en
stuwende kracht betreuren we zijn besluit en danken hem voor
alles wat hij voor de vereniging, Heijen dus, gedaan heeft.
Pinautomaat
Zoals bekend is de pinautomaat in Heijen zeer plotseling
gesloten. Wij hebben bij de Rabobank ons ongenoegen
hierover uitgesproken, zonder resultaat. Wij willen het hier niet
bij laten en hebben bij de HN van februari jongstleden een
petitie toegevoegd waar meer dan 250 mensen op hebben
gereageerd. Deze petitie willen we binnenkort aanbieden en
hier op bouwend nogmaals onderhandelen over een alternatief.
Contributie HM
Hebt u nog gedacht aan de contributie van 2014?
Lente-avond!
Ook dit jaar organiseert
Hèjje Mojjer weer een
gezellige lente-avond en
wel op zaterdag 5 april
om 18.00 uur op het
veld aan de Hoofdstraat.
Met onder meer: spellen vuurkorven- broodbakken
- koffie - chocolademelk
- thee enzovoort. En wie
weet misschien wel weer schaapjes. Komen jullie ook?
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Interview

Eigenlijk was de carnaval veel te
kort! Maar vier dagen!
Het is donderdag 6 maart, iets meer dan “the day after” als we de drie carnavalsprinsen van dit jaar ontmoeten in de residentie van Prins Nick I en als altijd treffen wij
ook hen aan in de sfeer van de afgelopen carnavalsdagen, waarin zij het stralende
middelpunt waren. Over één ding zijn ze het samen eens: de Carnaval was veel te
kort! We praten na met Kruumelprins Pim, Jeugdprins Jelmer en Prins Nick I.
Kruumelprins Pim.
Pim Roodbeen is een vrolijk, actief manneke. Hij heeft twee jongere broertjes,
Niels en Sjoerd, en als oudste heeft hij
daar de leiding over, zo vertelt hij ons ongevraagd. Hij wil heel veel tegelijk vertellen en wij vermaken ons allemaal kostelijk
met hem. Pim is 6 jaar oud en zit in groep
2/3 van Basisschool de Heggerank. Vorig
jaar had hij eigenlijk al Kruumelprins willen
worden! Maar dat kon nog niet, want hij
zat pas in groep 1 en je moet toch echt
in groep 2 zitten. Dus toen halverwege januari het opgaveformulier op zijn tafeltje
lag, moest dat meteen ingevuld worden.
Pim hoopte zo dat hij Kruumelprins werd!
En ja, dat werd hij. Pas op dinsdag voor de
Carnaval werd het hem verteld, anders
duurt het geheimhouden wel héél lang.
Het was nu al moeilijk genoeg. Stiekem
had hij het al een beetje verraden aan de
vorige Kruumelprins: Tymo. Ook zat de
hele familie van Pim in de zaal tijdens het
Kruumelbal, dus de bezoekers hadden het
al snel door. Er waren niet zo veel klasgenootjes bij het uitkomen, zo meldt Pim,
maar dat werd ruimschoots goedgemaakt
omdat hij meteen bij jeugdprins Jelmer op
de schouders werd gehesen.
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Op zondag mocht hij mee op de jeugdprinsenwagen.
Wat Pim heel jammer vond was dat de muziek al in het
begin van de optocht uitviel. De “alligator” was stuk, zo
vertelt hij serieus! Gelukkig was het aggregaat maandag
voor de Heijense optocht wel weer gerepareerd, maar
tijdens de optocht in Gennep was het behelpen. Dat
was ook eigenlijk het enige minpuntje in deze dagen.
Pim mocht prijzen uitreiken aan de winnaars van de
Pleebeksjo. Stralend vertelt Pim dat hij bij de ceremonie van de boerenbruiloft bij de kerk niet nat is geworden. De neppastoor heeft de gewoonte bij het zegenen
van de ringen ook zo veel mogelijk omstanders (lees:
de jeugdprins en zijn gevolg) nat te sproeien. Pim stond
veilig achter de auto! Samen met de anderen heeft hij
het krentenbrood meegenomen naar Schuttershof en
daar heeft hij het boerenbruidspaar een cadeau aangeboden: een groentenpakket. Het leukste vond hij
het uitkomen, in de polonaise lopen en het spel “neus
pakken”wat Pim uitgebreid aan ons demonstreert.
Jeugdprins Jelmer.
Jelmer Hermsen is 14 jaar oud en zit in 3 HAVO van
het Elzendaalcollege in Boxmeer. Hij komt uit een echte
carnavalsfamilie, vader Wilco en broer Thijn waren al
eens Prins en Jeugdprins. Jelmer hoorde dat hij Jeugdprins werd in de kerstvakantie. Net terug van vakantie
werd hij benaderd. Gelukkig duurde het Jeugdbal niet
meer zo lang, want geheimhouden viel niet mee. Toch
heeft hij het gered! Het uitkomen gebeurde door een
dansje dat de Jeugdraad moest uitvoeren. Aan het eind
moest Jelmer naar voren stappen en werden hem de

Interview

nodige versierselen en kleding omgehangen.
Toen wist iedereen het! Vriendin Joyce uit
Siebengewald was er ook bij die avond.

Vooral de “plofbroeken”
die sommige prinsen aan
hadden werkten op de
lachspieren!
Jelmer is mee geweest naar het Prinsentreffen dat ieder jaar georganiseerd wordt door
de Gelderlander. Dan wordt er een foto gemaakt van alle Prinsen Carnaval uit de regio.
Jelmer heeft zijn ogen uitgekeken op de diverse outfits van de aanwezige prinsen. Vooral de “plofbroeken” die sommige prinsen
aan hadden werkten op de lachspieren! Aan
het eind van de sessie werden “Schrobbelersnorren” uitgedeeld, een grappige nepsnor
die iedereen braaf onder de neus plakte.
Ook Jelmer vond het jammer dat de muziek
op de Jeugdprinsenwagen tijdens de optocht
in Gennep uitviel. En het viel hem op dat tijdens de Heijense optocht er meer mensen
deelnamen dan dat er langs de weg stonden!
Ook wel weer een goed teken. Jelmer vindt
het mooi dat iedereen uit het dorp met Carnaval samenkomt en feest viert: verbroedering! Ook heel bijzonder voor Jelmer was dat
zijn oma, Sjan Lamers, dit jaar de boerenbruid
was.
Prins Nick
We hebben Nick al een aantal keren geïnterviewd. Wat dat betreft is hij zeker de
koploper. En elke keer met een andere insteek: over voetbal en respect en over zijn
deelname aan de Alpe d’Huzes. Deze keer
een iets minder serieus, maar zeker niet minder interessant onderwerp: zijn optreden als
Prins Nick I van de Wortelpinnen! Nick werd
eind oktober benaderd eens te komen pravervolg op blz 12

Hèjs Nèjs
maart 2014

De drie prinsen Carnaval van 2014, Nick, Jelmer en Pim.
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De drie prinsen Carnaval van 2014, Nick, Jelmer en Pim, nu in vol ornaat

ten over een eventueel deelnemerschap aan de Raad van Elf. Hoewel
hij daar eigenlijk dit jaar nog niet aan wilde beginnen, ging hij toch in
op de uitnodiging en moest tot zijn verbazing een een-op-een gesprek
voeren met een lid van de Prinsencommissie. De vraag was al snel
duidelijk en het antwoord ook: Nick werd de 54e prins carnaval van
Heijen.Voor het Prinsenbal waren alleen vriendin Kelly en vader Jan op
de hoogte. Omdat Nick tijdens het Prinsenbal altijd achter de tap in
Schuttershof werkt was het uitkomen toch een beetje tricky en moest
er een complot bedacht worden met een nepprins. Pas op het moment suprême, toen iedereen naar het podium keek, zag Nick kans er
tussenuit te piepen en even later stond hij als de nieuwe prins voor de
enthousiaste menigte. Zijn uitverkiezing en optreden tijdens Carnaval
was een enorme opsteker voor de familie De Valk en gaf hen nieuwe
energie. Het was het perfecte moment.

Maar de Zotte Zoaterdag
was toch wel het grootste feestje
van allemaal.
Na het prinsenbal moesten Nick en zijn gevolg ieder weekend vol
aan de bak. Het ene na het andere bal en vele recepties moesten
worden bezocht. De hoogtepunten volgden elkaar in hoog tempo op.
Nieuw dit jaar was het bouwfeest. Vriendengroep SMS had een tent
gebouwd op het evenemententerrein voor het zogenaamde feest. De
bezoekers moesten zelf bier en hapjes meebrengen op de Amerikaanse manier. Nick en zijn gevolg lieten daar ook even hun neus zien:
het was er “keigezellig” aldus Nick.
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Er werden maar liefst tweeëntwintig
ziekenbezoeken gebracht. Ook Nick’s
oma werd met een bezoekje vereerd.
Heel leuk vond hij het bezoek aan de
stageplek van een van zijn nichtjes. Zij
werkt in Venray bij Downies & Brownies en zonder aankondiging viel Nick
daar tot haar grote verrassing met zijn
gevolg even binnen om een hapje te
eten. Groot feest! Bij de KBO, de Heggerank, de sleuteloverdracht, de peuterspeelzaal, boerenbruiloft en de diverse
optochten. Overal was het enthousiasme groot. Maar de Zotte Zoaterdag,
met het podium in het midden en de
geweldige artiesten, was toch wel het
grootste feestje van allemaal.
Nick: “Het is mooi om te zien hoe je
een klik krijgt met bepaalde mensen
in deze korte tijd; adjudanten, de Raad
van Elf, de Dansmarietjes. Ook hoe het
dorp Heijen opleeft tijdens deze tijden
blijft gewoon geweldig om mee te maken!” Nick spreekt met warmte over
zijn vriendin, prinses Kelly, die hem de
hele tijd onvermoeibaar bijstond. Ze
was er bij elke gelegenheid bij en heeft
alles meegemaakt.
Op dinsdagavond was het feest afgelopen. Met twee carbidschoten (een van
ex-prins Marcel, omdat dit vorig jaar
niet gelukt was) werd het carnaval van
2014 op gepaste wijze beëindigd. Als
laatste werd het nummer “Tot volgend
joar” van Spik en Span gespeeld. Dat
was het dan.
Het zit erop en nu wacht het gewone
leven weer: Nick en ook Jelmer moeten
voortmaken: voetbaltraining….!

Prikbord

De Stichting Vrienden van Norbertus

Vrienden van
Voor de derde keer organiseert De Stichting
19 april
Norbertus ten behoeve van de rolstoelbus op
met verschil2014 (zaterdag voor Pasen) een wandeltocht
40 kilometer.
lende afstanden, namelijk 5, 10, 15, 20, 25 en
deelnemen.
Aan de laatste 2 afstanden kunnen ook fietsers

Wilt u nog meer informatie?
-518510. U
U kunt dan bellen met 0485-517420 of 0485
ten@kpn.nl.
kunt ook e-mailen: suus@knevel.biz of carla.kers
.nl .
Zie voor informatie ook: www.zorgcentrapantein

omgeving van
De wandeltochten voeren door de prachtige
hap tussen
Gennep en het omringende Maasheggenlandsc
Oeffelt, Cuijk, Malden en Gennep.
g een jaarlijks
De Stichting wil deze wandeltochten graa
dit jaar hopen
terugkerende gebeurtenis laten worden en ook
namekosten
we weer op een grote deelname. Aan de deel
(€ 2,00 per
hoeft het niet te liggen. Voor € 4.00 per persoon
rolstoelbus een
kind) heeft u een prachtige wandeling en de
bijdrage.
rsteunen door
Bovendien kunt u de rolstoelbus verder onde
te kopen. Zoals
bij de ingerichte rustplaatsen uw consumpties
Maartenshof ,
onder andere in Cuijk bij het verzorgingshuis
camping aan de
op het schoolplein in Ottersum en bij de mini
Bloemenstraat in Milsbeek.

Info rolstoelbus
lukte om via
Het is inmiddels al vijftien jaar geleden dat het
geld bij elkaar
sponsoren, acties en bijdragen uit fondsen
us, bedoeld
te krijgen voor de aanschaf van een rolstoelb
er valide en al
voor het vervoer van bewoner s, vaak mind
bertushof in
behoorlijk op leeftijd, van het zorgcentrum Nor
uitstapjes en
Gennep. De bus wordt gebr uikt voor aller lei
ek aan een
leuke groepsactiviteiten, bijvoorbeeld een bezo
voor t. Deze
museum, een rondrit door de omgeving enzo
ganiseerd met
activiteiten worden door Norbertushof geor
met de bus
gebr uikmaking van de bus. De bewoner s die
meegaan, betalen een kleine bijdrage hiervoor.

wandeltocht is
Het vertrek- en aankomstpunt van de
Zorgcentrum Norbertushof te Gennep.
starttijden voor
Er zijn verschillende afstanden te lopen. De
uur en 9.00 uur,
de afstanden zijn: 40 kilometer tussen 7.00
en 20 kilometer
25 kilometer tussen 7.00 uur en 11.00 uur, 15
10 kilometer
tussen 8.00 uur – 12.00 uur en voor de 5 en
ebeschrijving
tussen 9.00 uur en 14.00 uur. U krijgt een rout
de ingerichte
met daarop ook verdere informatie o.a. over
rustplaatsen .

van sponsoren
Een deel van de benodigde gelden komt
gemeente een
en schenkingen en wij ontvangen van de
eter s. Hiermee
gedeeltelijke vergoeding van de gereden kilom
nog een flink
worden niet alle kosten gedekt en is er jaarlijks
ing. Om de
bedrag nodig voor het onderhoud en reserver
en wij onder
resterende gelden bij elkaar te brengen hebb
verkoop van
andere een aantal jaarlijkse acties, zoals het
en van een
loten tijdens de Braderie in Gennep, het organiser
blijkt ook de
kienmiddag in september/oktober en hopelijk
en worden,
wandeltocht een weerkerende activiteit te kunn
die geld oplevert voor de rolstoelbus.

nog even extra
Wij willen de wandeltocht van 5 kilometer
een leuke,
onder de aandacht brengen. Wilt u met uw gezin
ideale afstand.
niet te lange wandeling maken dat is dit een
kelijk. En zoals
Bovendien is deze afstand ook rolstoeltoegan
rolstoelbus.
al geschreven door uw deelname steunt u de
t dat veel
De Stichting Vrienden van Norbertus hoop
een van deze
bewoner s uit Gennep en wijde omgeving aan
prachtige wandeltochten gaan deelnemen.

Welkom in Heijen!

Feest aan de Heikamp
seweg! Daar werd Fenn
a geboren,
dochter van Bart en Suzan
ne van den Corput, zusje
van Maud.
Van harte gefeliciteerd!

Bedrijfsinterview

Gildeslager Arno de Best,

Sterslager in 2013

Sterslager? Dat behoeft enige uitleg, maar dat komt later. First things first…Wie is
de mens achter Gildeslager Arno de Best uit Bergen?
Arno de Best is een 48-jarige ondernemer die een Gildeslagerij leidt in Bergen.
Omdat Arno een van onze vaste adverteerders is, die we zoals je weet altijd een
keer interviewen, gingen wij op een regenachtige avond naar Bergen, slingerden
ons soepeltjes door de wegomlegging heen en werden meer dan hartelijk
ontvangen.
Arno, hoe is het allemaal begonnen?
En Arno vertelt dat zijn opa al met een
slagerij begonnen is in Afferden, zijn vader
is op 2 november 1964 (dit jaar 50 jaar
geleden!) aan de Lindelaan in Bergen
voor zich zelf begonnen en in april 1968
verhuisden ze naar het pand aan het
Raadhuisplein nummer 3 in Bergen. En
daar vind je de slagerij nog steeds. In 1981
begon zoon Arno met de slagersopleiding
en in 1988 werd hij medevennoot met zijn
vader. In 2002 nam hij het hele bedrijf van
zijn vader over. “Ons pap is inmiddels 74,
maar hij komt nog elke ochtend helpen”
zo meldt Arno.
De zaak telt inmiddels twaalf mede
werkers. Er is een meester worstmaker,
een winkelslager, “ome Harrie” helpt
een paar uur per week in de slagerij, er
zijn verder behalve een leerling-slager,
ook vijf parttime winkeldames en drie
zaterdaghulpen. Arno’s echtgenote Anja
helpt bij het maken van verse salades,
soepen en dergelijke. Arno is de hele dag
in de winkel te vinden, maar daarnaast
heeft hij nog veel meer taken. Hij is
voorzitter van het worstmakersgilde
regio Limburg. Zeven keer per jaar wordt
er een regioavond georganiseerd en gaat
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men bij elkaar op bezoek om ideeën uit te wisselen,
vakkennis en vaktechnieken te delen en om letterlijk bij
elkaar in de keuken te kijken! Slagers onder elkaar, dat is
lekker eten. Elk jaar wordt een speciale gast uitgenodigd
en afgelopen jaar was dat de legendarische Epke
Zonderland, Olympisch en wereldkampioen turnen. Hij
wilde best even op de foto met de slagers van De Best.
En wij mogen deze foto publiceren, das toch moj.
De slagerij vroeger en nu
Arno: “vroeger was het ambacht aan het hakblok het
belangrijkste. Mijn vader zocht de runderen bij de
boeren in de omgeving uit en slachtte ze zelf. Dat gaat
nu niet meer. Ik betrek de runderen nog wel steeds van
één boer, maar slachten doe ik niet. De varkens komen
uit België en voor kippen zijn we vorig jaar overgegaan
op de Gildehoen. Wij zijn geen biologische slagerij,
maar het vlees dat wij verkopen is gegarandeerd
antibioticavrij en de dieren hebben dierlijke, natuurlijke
voeding gehad. Daarmee onderscheidt ons vlees zich
duidelijk van het vlees dat je in de supermarkt koopt.”

“Ons pap is inmiddels 74,
maar hij komt nog elke
ochtend helpen.”
Wat nu ook speelt is dat er van overheidswege veel meer
gelet wordt op kwaliteit, hygiëne, houdbaarheidsdata
enzovoort. Geregeld komt de NVWA (Nieuwe

Arno de Best toont de zelfgemaakte worsten

Voedsel- en Warenautoriteit) langs om controles uit te voeren.
Arno heeft er totaal geen moeite mee. Hij weet dat hij zijn zaakjes
goed voor elkaar heeft. Tevens heeft Arno HACCP, (de afkorting
voor Hazard Analysis and Critical Control Point) dit is een risicoinventarisatie voor voedingsmiddelen, waarop ook controle wordt
uitgeoefend door de NKVW.
Traiteur
Behalve dat Arno zich slager mag noemen is hij ook traiteur. Dat wil
zeggen, hij verkoopt in de winkel kant-en-klare maaltijden met vlees,
verse soepen, salades. Worst en vleeswaren worden in eigen bedrijf
vervaardigd. En barbecue schotels! In de zomerdag is het pootaan
spelen om de bestellingen bij te houden, die soms van heinde en
verre komen.
Leuk om te vermelden is dat Slagerij de Best vorig jaar Nederlands

Kampioen Rauwe Vleeswaren is ge
worden. Arno is daar terecht heel trots
op, al moeten we dat eerst expliciet aan
hem vragen, bescheiden als hij is.
En hoe zit dat nu met die Ster, Arno?
Arno vertelt: “Je kunt het vergelijken met
het behalen van een Michelinster. In totaal
hebben honderddertig slagers verspreid
over heel Nederland meegedaan. Eerst
moet je door de voorrondes voordat
je genomineerd wordt voor een Ster. In
Limburg waren dat maar drie slagers!
Er gaat een heel circus aan vooraf. Je wordt
bezocht door een vakjury, die controleert
echt alles tot op de laatste details, er komt
een mystery shopper in je winkel, een
ondernemersjury, een consumentenjury.
Meer dan honderd klanten moeten een
vragenlijst invullen. Het hele bedrijf tot de
boekhouding en de routing in het bedrijf
toe worden onder de loep genomen.
Uiteindelijk rolt daar een punt uit. In ons
geval een 8,26. Als je eindtotaal tussen 8
en 8,5 ligt krijg je één ster en die hebben
vervolg op blz 17
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Met Epke Zonderland op de foto.
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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)

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.

Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen

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.

Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

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.

Een lekker stukje verantwoord vlees
voor elke gelegenheid

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

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

Boeren met ambitie

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.

www.forfarmershendrix.nl

Boeren met ambitie

Bedrijfsinterview

we binnengehaald.” In de winkel hangen inderdaad overal de bewijzen
van hun ster.
En wat neemt de vermoeide slager aan het einde van een dag zelf
mee naar huis om van te smullen?
Arno denkt en denkt. Hij weet echt niet wat hij het lekkerste vindt.
De afwisseling, zo meent hij. Iedere dag iets anders klaarmaken. De
voorkeuren van de klanten? Die komen speciaal naar zijn winkel
voor de hamburgers, de boerenmetworst, de gekookte ham in de
aspergetijd. Men werkt bij De Best niet met allerlei kruidenmengsels,
maar juist met enkelvoudige, zo veel mogelijk verse kruiden. Ook dat
wordt door de uitgebreide klantenkring zeer gewaardeerd.
De rondleiding.
Ha! Onze favoriet bij een bedrijfsbezoek, de rondleiding. Ook deze
keer mogen we weer een kijkje in de keuken nemen, nu wel heel
letterlijk. Een compleet (vlees)machinepark staat hier uitgestald. En
alles blinkend schoon. Dat Arno de hygiëne super serieus neemt kun
je hier wel zien.

bedrijfskleding aan en toont ons de
vleeswarenvitrine. We krijgen een stukje
worst. Ja, soms herleven oude tijden!

We krijgen een stukje
worst. Ja, soms
herleven oude tijden!
Je hebt zeker wel honger gekregen!
Kijk eerst maar eens op de mooi verzorg
de website www.debest.gildeslager.nl of
weet je wat, ga gewoon naar Bergen,
neem voor nu even de horde van
de wegopbreking voor lief en laat je
verrassen door de enorme diversiteit aan
fijn vlees en vleeswaren van Slagerij De
Best. Raadhuisplein 3, daar is het.
Telefoon 0485-341367.

En dan nog de winkel in. Het is er gezellig. De verlichting is zacht en je
hoort de koeling lekker zoemen. Arno trekt voor de foto zijn (hippe!)
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Verenigingsnieuws

Fanfare EMM presenteert …..
“Duetten uit de Top 2000”
Misschien ken je het muziekprogramma op Nederland 3 wel van Matthijs van Nieuwkerk
en Leo Blokhuis. In ieder geval inspireerde het onze showconcert commissie een
avondvullend programma met “Duetten uit de Top 2000” samen te stellen dat wij
op 12 en 13 april aanstaande zullen presenteren in Gemeenschapshuis D’n Toomp.

Wat kan het publiek op 12 en 13 april
verwachten?
In ieder geval een compleet ander
gezelschap dan dat je dat normaal van
ons gewend bent. Vergeet de blauwe
fanfare-uniformen, de stalen helmen en
de straatmarsen. Denk meer aan het

Een super gezellige
avond uit met sterk live
entertainment.

D’n Toomp zal (nogmaals) een metamorfose
ondergaan. Een van onze leden, Resi Kerkhoff, heeft
een plan over de inrichting van de zaal gemaakt om
het geheel als een echte Top 2000 a GoGo Club in
te richten. Op zaterdagavond zullen er ook minder
zitplaatsen beschikbaar zijn, omdat de meeste ruimte
wordt ingenomen door hangtafels. Op zondagmiddag
houden we het wat traditioneler en zorgen we ervoor
dat iedereen kan zitten.
Het belooft een geweldig showconcert te worden met
flitsende muziek, drums, zang en unieke showelementen
waar EMM in het verleden ook nogal eens patent op
had. Denk aan de sfeer van het pontonconcert en het
een aantal jaren geleden gepresenteerde showconcert
100% NL. Alle drie orkestonderdelen zullen al dan niet

Metropole Orkest, het chique toporkest
dat samen met Armin van Buuren op
Kroningsdag vorig jaar een schitterend
concert op het IJ in Amsterdam verzorgde.
Ook in ons concert komt Armin met zijn
“This is what I feel like” voorbij, hoe dat
er uit gaat uitzien verklappen we nog niet.
De “Matthijs” en “Leo” die ons concert
presenteren heten Ad van Zitteren
en Ruud Roelofs,
de Heijense variant.
Zij hebben zich de
afgelopen maanden
Duetten TOP 2000
in de materie ver
a Go Go
Zaterdag 12 april
, aanvang 20.00
diept en zullen niet
uur
Zondag 13 april,
aanv
Gemeenschapshu ang 14.00 uur
is D’n Toomp
van de echte te
Deelnemers:
onderscheiden zijn… Fanfareork

De “Matthijs” en “Leo” die
ons concert presenteren heten
Ad van Zitteren en Ruud
Roelofs, de Heijense variant.
FanFare eMM
presenteert gezamenlijk voor het voetlicht treden:
de slagwerkgroep, het fanfareorkest

est
Slagwerkgroep
Jeugdslagwerkgr
oep
Met medewerkin
g van:
Combo en Zang
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Het geheel wordt

Zitteren en Ruud

Roelofs

ondersteund doo
r professioneel gel
en moderne LED
uid
lichteffecten
Entree volwassenen

E 10,00
Entree kinderen t
m 12 jaar E 5,00
www.fanfare-emm
.nl

Toegangskaarten
verkrijgbaar bij:
Troefmarkt, Heijs
Hepke en
D’n Toomp

en de jeugdslagwerkgroep.
Natuurlijk worden slagwerkgroep en
fanfare ook deze keer ondersteund.
De zang zal worden verzorgd door
Yvonne Willems, Ingrid Heijl en

Er wordt al maanden druk gerepeteerd
Rudi van der Cruijsen en het Combo dat bestaat uit het illustere trio
Ted Reintjes (gitaar), Jan Luppes (basgitaar) en Bart Janssen (toetsen).
Maar dat niet alleen. Ook een professionele licht- en geluidsshow zullen
tijdens beide concerten zorgen voor extra sfeer, evenals de videofilms
op de beamer.
En het publiek? Dat mag compleet uit zijn dak gaan! D’n Toomp kan
tegen een stootje. Een greep uit de te spelen nummers: When you’re
gone van Bryan Adams en Melanie C, Anyplace, Anywhere, Anytime
van Nena & Kim Wild, Paradise by the Dashboard Light (Meatloaf),
One (Mary J Blige en U2), Little Talks (Of monsters and men), On Top
of the World (Imagine Dragons), De Kapitein Deel II van Acda en de
Munnik dat zij speelden samen met het Metropole Orkest, Africa van
Toto, dat werk. Van het begin tot het eind een sterk programma!

Een concert van dit kaliber verzorgen
wij maar om de paar jaar en nu
mogen we weer een keer!

Prijs € 10,00 voor volwassenen, kinde
ren tot en met 12 jaar € 5,00. Zorg dat
je er snel bij bent, want op = op! De
voorstelling van zaterdagavond begint
om 20.00 uur, die van zondagmiddag
om 14.00 uur. De zaal is een half uur
van tevoren open.
Kortom, mis dit evenement niet. Een
concert van dit kaliber verzorgen wij
maar om de paar jaar en nu mogen we
weer een keer. En we hopen op twee
keer een volle bak!
Kijk voor informatie op
www.fanfare-emm.nl
Bestuur & Leden Fanfare EMM

Ook de jeugdslagwerkgroep zal zich laten horen met een tweetal
nummers. En dat alles onder leiding van Emile Stoffels, dirigent van het
fanfareorkest, Casper Traa, instructeur van de slagwerkgroep en Guido
Pouwels, instructeur van de jeugdslagwerkgroep.
Kaartverkoop:
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Eeterij Heijs Hepke
Troefmarkt
Gemeenschapshuis d’n Toomp
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Heisa

Ontvangen van
de Heilige Geest,

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

geboren uit de
maagd Maria

vieringen in

April

2014

Zaterdag 05 april
geen dienst
Zondag 06 april 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 12 april 19.00 uur
Eucharistieviering, i.v.m. Palmpasen,
met volkszang
Zondag 13 april 09.30 uur
Palmzondag, Gezins-gebedsdienst
met het schoolkoor, vooraf is er een
optocht met het gilde en fanfare EMM
Donderdag 17 april 19.00 uur
Witte Donderdag, Eucharistieviering met
het Gregoriaans koor
Vrijdag 18 april 19.00 uur
Goede Vrijdag, Gebedsdienst met
volkszang
Zaterdag 19 april 18.00 uur
Paaszaterdag, Eucharistieviering met het
Gezinskoor
Zondag 20 april 09.30 uur
Pasen, Gebedsdienst met het
Gregoriaans koor
Maandag 21 april 11.00 uur
1e heilige communie - 2e Paasdag,
Eucharistieviering o.a. m.m.v. enkele
jonge Heijense zangeressen en
muzikanten
Zaterdag 26 april 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zondag 27 april 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
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Ieder mens is een mysterie, een onuitsprekelijk geheim, voor zichzelf
en voor zijn medemensen. Jezus is voor ons, meer dan een ander, een
ondoorgrondelijk mysterie. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, d.w.z.
Jezus komt, is helemaal van God. Hij is geboren uit de maagd Maria betekent
zoveel als: Jezus is helemaal een van ons, helemaal mens, Hij is onze broeder.
Op die manier maakt God een nieuw begin voor ons allen en wel door
Jezus.
Zowel de evangelist Mattheüs, als Lucas noemen Maria maagd. In het Oude
Testament werd vaak over het Joodse volk gesproken als over een maagd,
een bruid. God heeft het volk voor Zichzelf uitgekozen. Het zal alleen aan
Hem toebehoren. Het voorbeeld van zulk een trouw en openheid voor
God nu, is Maria.
Heel het Joodse volk had door de eeuwen heen God gebeden om de
komst van de Christus, van de Bevrijder. Zijn komst werd de eeuwen
door beloofd. Hij is kind van belofte als geen ander. Hij belichaamt en is
antwoord op het diepste verlangen van heel de mensheid. Zijn geboorte is
louter en alleen gave van God aan ons. Deze geboorte staat in geen enkele
verhouding tot dat wat mensen uit zichzelf kunnen. Deze Beloofde heeft
de mensheid uiteindelijk aan niemand anders dan aan God, aan de Geest
van God te danken.
Dit is een mysterie dat met het verstand nooit helemaal te begrijpen is.
Dat God mens onder de mensen wordt in Jezus, dat kan alleen hij geloven
en belijden die erop vertrouwt dat voor God niets onmogelijk is (Lc 1,37).
Mensen die Jezus gedurende zijn leven ontmoetten, hebben ervaren dat Hij
echt, helemaal mens is en dat Hij als geen ander helemaal bij God hoort.
Het Nieuwe Testament spreekt op twee manieren over de samenhang van
God-zijn en mens-zijn om zo het heel bijzondere in Jezus iets meer te
benaderen. God heeft een van ons, namelijk Jezus, met de Heilige Geest
vervuld en Hem tot Heer gemaakt (Hand. 2,32-36). De Zoon van God,
steeds bij die Vader, is echt mens geworden.
Pastoor H. Reijnen

Doop

Fynn van Wanroij, Nieuwwijkstraat 36 heeft op 8 maart het doopsel ontvangen.
Wij wensen Fynn en zijn ouders en verdere familie alle geluk en goeds toe.

Heisa

Eerste Heilige
In memoriam:
Ellie Hiep-Janssen Communie 2014
Op 22 januari stierf Ellie na een korte maar heel ernstige ziekte.
De ziekte en haar overlijden kwamen als een donderslag bij
heldere hemel. Wie houdt er rekening mee dat zo kort na het
bereiken van haar pensioenleeftijd zich zoiets voordoet? Voor de
kinderen en kleinkinderen was dit lot niet te bevatten. Zij stond
immers midden in het leven en was op allerlei gebied nog actief.
Een kenmerkende eigenschap van Ellie was haar aandacht en
zorg voor de medemens. Altijd een vriendelijk woord voor de
ander. Zij stelde zich ook beschikbaar voor de instellingen die
zich bezighouden met de zorg voor de zieke mens. Zo was zij
collectante voor de Hartstichting en het Astmafonds en verzorgde
de organisatie rond de collecte voor de Brandwondenstichting. Zij
had ook een gezonde nieuwsgierigheid naar de mensen in andere
landen en culturen. Dus ging zij zo af en toe de grens over om
elders in de wereld een kijkje te nemen. Haar betrokkenheid bij de
medemens uitte zich tenslotte in de orgaandonatie; de kinderen
beschouwen haar daarom terecht als een heldin.
Maar, Ellie was vooral het middelpunt van haar gezin. Voor haar
kleinkinderen was het huis van oma Ellie een veilig plekje waar
zij lekker konden eten en soms snoepen. Oma verwende haar
kleinkindjes! En daardoor blijft oma in hun leven een apart
plekje houden. Het is ook opvallend dat de kleinkinderen bij
hun herinneringen aan oma ook vaak opa Ger memoreren.
Die overleed in 1998 maar hij leeft nog duidelijk voort in de
herinneringen van zijn kleinkinderen. Het gezin van Ellie en Ger
was voor de kinderen en kleinkinderen wat men noemt een warm
nestje.
Na de uitvaartviering in onze parochiekerk werd Ellie bijgezet in het
graf bij haar echtgenoot Ger. Zij werd tijdens haar tocht naar haar
laatste rustplaats begeleid door haar kinderen en kleinkinderen,
verdere familie, vrienden, buren en kennissen.
Aan een mensenleven is een einde gekomen, maar al het goede
dat zij heeft gedaan voor haar medemens blijft.
In de 2e brief aan de Korintiërs schrijft Paulus:
“Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel
in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Want wij moeten allen
voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons
krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan”.
Wij vertrouwen er op dat Ellie door haar activiteiten voor haar
naasten en de medemens zal delen in de eeuwige glorie bij haar
Schepper, wiens opdracht zij ruimschoots heeft vervuld.

De kinderen op de foto doen hun Eerste Heilige Communie op 2e
paasdag 21 april 2014 om 11.00 uur. Het zijn (telkens genoemd van
links naar rechts):
Bovenste rij: Thijmen Weerepas, Nina Peeters, Floris Winkelmolen,
Bryan Meuleman. Midden: Jesse Cornelissen, Jade van den Berg,
Madelief Goossens, Niels Gerrits. Onder: Luc Jans, Marijn Gijsberts,
Jolien van de Berg en Mila Peeters.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Thijn en Jelmer
Hermsen. De zang door Manon Lambregts, Jilke Wientjens en
Anna Hol. Wij wensen alle kinderen een mooie communie en een
gezellige dag toe.

Vastenactie
Vorige maand is gemeld dat u het vastenzakje zou ontvangen voor
uw bijdrage aan de Vastenactie. Het is vorige maand niet gelukt de
vastenzakjes op tijd te regelen, daarom vindt u het nu deze keer bij het
Hèjs Nèjs. U kunt uw bijdrage inleveren in de kerk of bij pastoor tot en
met Pasen, 21 april 2014. Jan Laarakker, Pater Gruyters en de mensen
in Sierra Leone kunnen uw steun goed gebruiken. In Sierra Leone
werken o.a. de zusters van Cluny. In de plaats Koidu in het Kono-district
hebben ze het ‘Diomplor (saamhorigheid)-programma’ opgericht. Met
dit programma helpen zij de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen
van Koidu een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land.
Vastenactie wil de zusters graag ondersteunen. Wat kunnen zij zoal
doen met uw bijdragen? Voor € 150,- kan een tienermoeder (15-18
jaar) drie jaar lang een vak leren. Voor € 200,- kan één kind drie jaar
lang naar school, inclusief schoolboeken en lunches. Met € 250,- kan
één nieuwe business & savings-groep van 15 volwassenen van start.
Een trainer hiervoor kost € 1.800,-. Voor € 2.750,- kunnen ze één
basisschooldocent opleiden. Uw bijdrage wordt dus goed besteed!
Nogmaals hartelijk bedankt voor uw deelname.
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Interview

Nicole Plantius:

mijn bedrijf is mijn levenswerk….

Alweer een bijzonder gesprek met een bijzondere vrouw in de hoofdrol. Nicole
Plantius. Nicole woont in de Hermelijnstraat samen met Marcel Weemen en de
twee zonen Bas en Jesper. Haar bedrijf is de uitkomst van haar opgedane werk-,
studie-, en levenservaring vandaar de titel van dit artikel.
Eerst maar eens vragen, wie is Nicole
Plantius?
Nicole Plantius werd veertig jaar geleden
geboren in Steyl, gemeente Tegelen.
Behalve in Steyl woonde en werkte
ze ook lange tijd in Venlo en werd ze
een ‘echt stadsmens’. Nicole bouwde
gedreven aan haar toekomst vanuit
haar interesse om zich in te zetten voor
mensen. Ze voltooide diverse trainingen
en opleidingen, onder andere de HBOopleiding Psychosociaal werk. Bovendien
is ze geschoold tot professioneel
trainer/coach. En dat ze daarnaast,
haast van nature, masseuse is dankt ze
mede aan haar vader die zijn kennis en
kunde als sportmasseur aan haar heeft
overgedragen. Door veel praktijkervaring
en workshops massage heeft ze dit vak
uitgediept. Verder heeft Nicole een scala
van werkervaring opgedaan zowel in het
bedrijfsleven, als in de ruim twintig jaar
die ze in de hulpverlening gewerkt heeft
in de verslavingszorg, in de jeugdzorg en
in het medisch centrum Vie Curi in Venlo.
Zowel haar studie- en werkervaring, als
ook haar bewogen levensloop hebben
haar gevormd tot wie ze nu is en wat ze
doet.
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Onze klassieke vraag is ook deze keer weer: Hoe
kwam Venlo in Heijen terecht?
“Relatieplanet.nl!” straalt Nicole. “Daar ben ik ruim
vier jaar geleden Marcel tegengekomen. Na de eerste
berichtjes via MSN en roodgloeiende telefoons volgde
er een date en er was meteen een “klik”. Alles viel op
zijn plek. In het begin was het een LAT-relatie, omdat
Nicole toen nog in Venlo woonde met haar zoon Bas. In
die periode raakte ze zwanger en werd Jesper geboren.
Enkele maanden na de bevalling verhuisde Nicole met
de kinderen naar Marcel in Heijen om een compleet
gezin te vormen. Ze zegt: “Wij zijn happy met elkaar en
dankbaar voor onze ontmoeting”. Het was wel even
wennen in het mooie Heijense dorp: ”Het zo stil is in
de straten’ en het was ook wel even slikken dat er in
Heijen maar één winkel is. Ondanks dat ze het “stadse
leven” nog steeds mist en ook de mensen daar, bouwde
ze toch ook in Heijen mooie contacten op. En dat geldt
ook voor Bas (9) en Jesper (3). Geregeld pendelt ze
naar Venlo om familie en vrienden te bezoeken.
Het huwelijksaanzoek
Nicole en Marcel zijn allebei verslingerd aan varen en
vorig jaar vond Marcel het schip van zijn dromen in
Spanje, een zeewaardig jacht. Marcel voer er eigenhandig
mee naar Zuid-Frankrijk, waarna deze over land per
vrachtwagen naar Duinkerken werd getransporteerd.
Daar gingen Marcel en Nicole samen aan boord
en doorkruisten de hoge zee naar Middelburg. Ze
trotseerden met glans de woeste golven. Half augustus
gingen ze met de kinderen naar Middelburg om het

Nicole Plantius

schip op te halen en voeren ze over de prachtige binnenwateren van
Nederland naar Heijen.
Ter hoogte van Mook….. daar gebeurde het.Ten overstaan van Bas en
Jesper ging Marcel bij zonsondergang op zijn knieën en vroeg Nicole
ten huwelijk. Natuurlijk zei ze JA en om een lang verhaal kort te
maken: in september dit jaar gaat het stel het huwelijksbootje in. Wat
moj!
Haar bedrijf
Zoals gezegd, Nicole is van beroep trainer/coach/masseuse en ze wil
zich inzetten voor het welzijn van de medemensen. Haar cirkel is
rond, zegt ze, ze heeft een fijn gezinsleven met twee lieve kinderen.
Ze is gezond en straalt van levenslust. Alle ingrediënten voor een
succesvolle carrière zijn aanwezig. Ruim tien jaar geleden had ze dit
concept voor haar bedrijf geschreven en begon ze naast haar baan
een eigen praktijk in Venlo. Haar concept bleef bestaan en daarmee
startte ze per 1 januari 2013 haar bedrijf in Heijen.
Het bedrijf dat Nicole heeft opgericht bestaat uit twee “componenten”,
de eerste component heet “Nicole Plantius Training/Coaching/
Health” waarin Training & Coaching centraal staan op het gebied van
gezondheid en welzijn, vitaliteit en “happiness”. De opdrachten zijn
zeer divers en komen uit alle richtingen. Hoewel ze zelf vindt dat haar
bedrijf nog in de opbouwfase zit, weten bedrijven en overheid haar
al geregeld te vinden. Voor jong en oud en allerlei beroepsgroepen
organiseert ze op maat trainingen. Voor Basisschool de Heggerank
verzorgde ze workshops over comazuipen en pesten. Ook de

sportieve intro’s van de Koningsspelen
en de Kinderboekenweek werden
door haar geïnitieerd. Ze organiseert
bootcamps voor de jeugd. Dat is een
laagdrempelige manier van buiten
sporten. De organisatie Doe je mee
met Sjors Sportief - Je hebt er over
kunnen lezen in het Hèjs Nèjs van
november- speelt hierin ook een rol.
Nicole heeft vorig jaar, in opdracht
van de Gemeente Gennep en in
samenwerking met de GGD, met een
team specialisten op allerlei gebieden,
een tweedaagse workshop verzorgd. Dit
evenement kreeg de naam Futureproof
en is gericht op de schoolverlaters,
ter voorbereiding op het leven op de
middelbare school. Nicole verzorgde
twee dagen de workshops PowerZen, een combinatie van allerlei
technieken: vechtsport, tai chi, yoga
en ontspanningstechnieken en in het
bijzonder gericht op “IK-versterking”,
weerbaarheid en zelfvertrouwen. “Het
was mooi zonnig die twee dagen”
vervolg op blz 25
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Interview

Inspiratie heeft ze genoeg, maar eerst maar
eens trouwen…..

Bas en Jesper

vertelt ze “en we deden de training buiten bij Pica Mare, nabij de
Niers. Aan het einde van de training lagen ze allemaal in een kring
om mij heen, in diepe rust. En dat voor 12-jarige kinderen! Een unieke
ervaring op een prachtige plek. Ook dit jaar gaat dit weer gebeuren,
in juni.”
De tweede component van het bedrijf dat Nicole heeft opgericht heet
Health & Relaxing for Ladies. Aha, nu wordt het heel interessant voor
de ladies van de redactie! Nicole geeft intuïtieve ontspanningsmassages
onder begeleiding van rustgevende muziek en oliën van het merk
Rituals. Ze geeft een proeve van haar bekwaamheid door een van
onze redactieleden een korte rugmassage te geven op een speciaal
voor dit doel bestemde relaxstoel. Je ziet: dat doet ze met hart en ziel.
Cadeaubon
Nicole maakt ons nog attent op een goed cadeau-idee. Als je
je echtgenote, moeder, zus, vriendin of een redactielid eens wilt
verwennen geef haar dan een verwenbon van Nicole cadeau. Iedereen
is bij haar in goede handen, letterlijk en figuurlijk!
Aanvullende informatie bedrijf Nicole
De twee componenten kunnen zowel los van elkaar ingezet worden
als met elkaar worden gecombineerd. Nicole werkt zowel in als aan
huis. In het souterrain van het huis, dat Marcel eigenhandig heeft
gebouwd, heeft ze haar kantoor en studio waar ze training/coaching
en workshops geeft. En voor de massages heeft ze boven een knusse
salon. Onze fotograaf maakte er mooie plaatjes van die deze pagina’s
opsieren.

En dan tot slot nog dit:
Nicole is via een contact dat ze heeft gemaakt
op marktplaats.nl een hulplijn gestart voor
het inzamelen van gebruikte spullen. Deze
zijn bestemd voor alleenstaande vrouwen,
gevluchte vrouwen/moeders of gezinnen
die ‘niets’ hebben.. De spullen die ze inzamelt
gaan naar een verzamelpunt in Venray. Ze
komen terecht op een plek waar het erg
welkom is. Nicole: “ Als mensen in ons dorp
nog spullen kwijt willen, dan kunnen deze
worden aangeleverd/ingeleverd bij mij aan
huis. In overleg kom ik het eventueel thuis
ophalen. Alles is welkom: speelgoed, dekens,
kleding, huisraad, fietsen.” Namens de
redactie: een mooi, sociaal idee, doe er wat
mee, Heijen!
Training/Coaching/Health
www.nicole.plantius.nl
Health & Relaxing for Ladies
www.healthandrelaxing.nl
Hermelijnstraat 36, Heijen
Telefoon 06-46037192
nicole.plantius@hotmail.com
Visie Nicole:
“In dit vak is het een must om open-minded
en empathisch te zijn, ook zelfreflectie
is belangrijk als mens en als coach. Mijn
basisingrediënt is: Ieder is zoals die is, ik ben
ik en jij bent jij. Respect!”

Gedachten en schrijven...
Nicoles hoofd zit vol verhalen en gedichten, die ze geregeld op papier
zet. In het verleden heb je in het Hèjs Nèjs ook al eens een gedicht
kunnen lezen, vorig jaar nog in het decembernummer. Schrijven is
haar passie en het komt zoals ze zelf zegt “rollend uit mijn hart en
handen!” Inmiddels is ze bezig met het schrijven van een boek/bundel.
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Doordenkertjes

Voetbal in doordenkertjes
door Paul Rongen

Voetballende brandweerlieden sleepten een
gelijkspel uit het vuur.
Een voetballer staat liever af en toe op het
veld buitenspel dan wedstrijden achter elkaar
buitenspel gezet te worden.

Moet wie goalgetters wil
aantrekken, spitsvondig
zijn?
Zijn afzwaaiers wel
doelgerichte voetballers?

Een reservekeeper vist voortdurend achter het
net.

Wordt er tijdens een inhaalwedstrijd in een
hoog tempo gevoetbald?

Het pakte goed uit voor de thuisclub die de
tegenstander met ruim verschil inpakte.

Het heeft veel weg van paniekvoetbal door de
trainer al na een paar verloren wedstrijden te
ontslaan.

De voetbalclub hield een huis aan huis actie
voor een goed doel.
Willen spelers afgedroogd worden, ook al zijn
ze doornat?
Is een damesvoetbalteam super als het veel
cups heeft gewonnen?
Had de doelman van het schoolelftal vaak het
nakijken?

Dit elftal is op papier een kampioenskandidaat.
En op de grasmat?
Mag men van de studenten aan de universiteit
hogeschoolvoetbal verwachten?
In de voetballerij wordt er veel nagekaart.
De enige die op het voetbalveld staat, terwijl hij
zit, is de goal.

de
zit
weer
in de
maand
De R van Reclame! Het gehele jaar staan wij voor u klaar en streven
we samen naar het beste resultaat. Wij kennen de kracht van
identiteit en de mogelijkheden van reclame. Kom eens langs voor
een sterke dosis creatieve vitaminen in onze tramhalte.
CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

HOOFDSTRAAT 48 - 6598 AE HEIJEN WWW.ROVERMEDIA.NL

Wordt er bij het damesvoetbal aan
vrouwdekking gedaan?
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Van toen tot nu

Dionisiusstraat 11-13-15
Ditmaal hebben we het wat rigoreuzer aangepakt en nemen we 3 woningen tegelijkertijd
onder de loep. Dit zijn de woningen aan de Dionisiusstraat 11-13-15, indertijd genummerd
1, 3 en 5. De panden zien er identiek uit, hetgeen onze nieuwsgierigheid wekte.
De drie huizen zijn gebouwd door de
Heijense bouwcombinatie Peeters, Kaak
en Broenen in opdracht van de gemeente
Bergen en werden net na de oorlogsjaren
(1947/1948) door woningbouwvereniging
Cosmos & Damianus opgeleverd aan de
eerste bewoners. De grond was tot dat
moment eigendom van Piet Ullenbroek
(Piew genaamd). De drie woningen
werden door de gemeente gebouwd
voor de arbeidersgroep, die in loondienst,
danwel als kleine zelfstandige werkte. Het
was de bedoeling dat de bewoners geheel
in het eigen levensonderhoud konden
voorzien en daarom bevatte de woning
naast een woongedeelte, een hooizolder,
een stal waar men enkele stuks vee kon
houden en daarnaast een grote tuin om
zelf groenten en fruit te kweken.
De woning Dionisiusstraat 11 wordt in
oktober 1947 verhuurt aan Sjef Seuren,
geboren in 1893 in Afferden aan de
Groene Streep en Mina Venbrux, geboren
op de Belt in 1899. Het echtpaar woont
tot die tijd, ivm het afbranden van hun
eerdere huis tijdens de oorlog, in de
Sacristie van de oude kerk. Zij gaan in
het huis wonen met hun 4 zonen (de 3
dochters zijn dan al uit huis). Als 7-jarige
verhuist jongste zoon Piet met zijn
houten kruiwagentje een aantal van de
voorraadbussen mee naar het nieuwe
huis. Piet vertelt dat hij als kind eens
zijn sokken op de enige warmtebron,
de kachel in de keuken, legde om op te
warmen. Een moment later begonnen ze

28

Hèjs Nèjs
maart 2014

al te schroeien. Warm stromend water was er in die tijd
niet in de woning. Wel sierde een geheel koperen, door
“Thei de Smid”, handgemaakte waterpomp de keuken.

Wel sierde een geheel koperen,
door “Thei de Smid”,
handgemaakte waterpomp de
keuken
Sjef had, ten tijde van pastoor Rutten, al een bijbaantje
als dodengraver. Piet mocht als jong kereltje zijn vader
daarbij een handje helpen. Tegen Allerheiligen ging Sjef
de huizen langs om te vragen wie voor zijn dierbaren
een grote danwel kleine chrysant wilde bestellen voor
op het kerkhof. De chrysanten werden ingekocht en tot
het moment dat Sjef ze op de graven zette, bewaard
in de Sacristie. Als het te hard vroor, stookte Sjef daar
’s nachts de kachel op, zodat de planten niet bevroren.
In 1964 koopt Piet het huis van zijn ouders. In 1966
trekt zijn kersverse echtgenote Jo Kroon uit Gennep,
geboren 25 april 1942, bij hem in. Ook de ouders van
Piet blijven in het huis wonen. Dit is ook de reden dat de
toenmalige voor- en achterkamer worden verbouwd
tot woonkamer, slaapkamer en keuken, waar Sjef en
Mina blijven wonen. De stal wordt verbouwd tot kamer
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en keuken, deze vormen het nieuwe woongedeelte voor Piet en
Jo. Piet en Jo krijgen twee kinderen, Ruud (1967) en Jolanda (1971).
Na het overlijden van Sjef in februari 1968 en Mina in augustus
1979, wordt eind jaren zeventig het huis weer verbouwd tot één
ruime woning.
Het pand Dionisiusstraat 13 wordt in 1947 opgeleverd aan Hein
van Dijck, geboren 6 april 1911 in Heijen en Door Guelen, geboren
19 februari 1913 in Gennep. Hein en Door trouwen in 1938 en
wonen de eerste jaren aan de Hoofdstraat in het huis van, toen
Toon Lamers. Op 10 mei 1940 moeten ze vanwege de Duitse
inval deze woning verlaten en trekken in bij de ouders van Door in
Gennep, waar 3 dagen later, oudste zoon Jac wordt geboren. Hein
verstopt eerst nog snel een aantal waardevolle spullen in de kelder
van het huis en “stort” deze met hout dicht. Daarbij bezeert hij
zich zodanig dat hij korte tijd later tijdens de evacuatie opgenomen
moet worden in het ziekenhuis vanwege een flinke ontsteking aan
zijn been. Deze infectie blijkt zijn gezondheid ernstig aan te tasten.
Na de oorlog betrekt het gezin, alvorens in 1947 te verhuizen naar
de nieuwe woning aan Dionisiusstraat 13, een noodwoning bij het
vroegere voetbalveld in Heijen, waar dan ook de familie Broeks
woont. Nog tijdens de oorlog (1942) wordt zoon Harrie geboren.
Dochter Leny wordt september 1948 in het nieuwe huis geboren.
Begin jaren zeventig worden de slaapkamer en woonkamer
verbouwd tot grotere woonkamer en een gedeelte van de stal
tot doucheruimte. Vanuit de stal leidt ook hier een ladder naar de
hooizolder, die als opslag dient voor dennenappels en hout voor
de kachel en de bruspot, een koperen stookketel voor de was,
maar ook voor de zgn. slam. Dit kolengruis, gemengd met water
en leem, wordt aan het einde van de avond over het kolenvuur
gelegd, waardoor het vuur ’s nachts doorsmeult en er ’s morgens
geen nieuw vuur aangemaakt hoeft te worden.

Hein werkt in die jaren bij Philips in Eindhoven.
Vanuit Heijen en omgeving rijdt dagelijks een volle
bus met werknemers naar Eindhoven en terug.
De familie heeft in die tijd een wekker van het
HARK (HulpActieRodeKruis). Omdat de wekker
de Zwitserse precisie mist, waardoor het alarm
op nogal wisselende tijden afgaat, gebeurt het
nogal eens dat de kinderen Van Dijck, ’s morgens
vroeg naar de bushalte aan de Boxmeerseweg
rennen, om de buschauffeur te vragen even
te wachten omdat Hein wat verlaat is. Op de
jonge leeftijd van 44 jaar overlijdt Hein in 1956,
ten gevolge van zijn zwakke gezondheid, aan
hartfalen. Door blijft dan met 3 jonge kinderen
achter.
Broers van Door komen na het overlijden van
Hein enkele jaren helpen, de grote achtertuin om
te spitten.Na een paar jaar besluiten ze, om van
die zware klus af te zijn, het perceel helemaal te
beplanten met kerstbomen. Jarenlang gaat zoon
Jac, zo’n twee weken voor Kerst de huizen in
Heijen langs om deze kerstbomen te verkopen.
Jac trouwt in 1966 met Nelly Litjens uit Afferden
en gaat in Heijen aan de Vogelkersstraat wonen.
Zoon Harrie gaat enige jaren later in de
Esdoornstraat wonen en dochter Leny trekt naar
Gennep. Eind jaren zeventig leert Door, tijdens
een bootreis Joop van Zandwijk uit Oudewater
kennen. Na een periode van bijna 20 jaar
samengeleefd te hebben in de Dionisiusstraat,
overlijdt Joop in 1995. Door blijft nog in het
huis wonen tot 1997 en verhuist dan naar het
bejaardenhuis in Gennep. Ze overlijdt daar in
2002.
Dionisiusstraat 13 wordt in 1997 verkocht aan
René van Lent en Angelique Sopers die op
4 mei hun intrek nemen in de woning, met hun
2 jonge dochtertjes, Liza, drie en Marlou, één jaar.
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
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

Gordijnen

Shutters

Glas

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

Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH
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Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

Diezelfde avond wordt de familie verrast door het langdurige luiden
van de kerkklokken. Op dat moment er nog niet bij stilstaande dat
dit is ter gelegenheid van de jaarlijkse Dodenherdenking.
Het eerste jaar worden de dakspanten vervangen en het dak,
dat tot dat moment als isolatie kartonplaten kende, begin jaren
tachtig nog aangebracht door Joop, wordt opnieuw geïsoleerd. De
kersenboom, waarvan veel inwoners van Heijen in de loop der
jaren de kersen hebben gegeten, is zodanig groot geworden, dat
deze moet worden neergehaald om verdere beschadiging aan het
dak te voorkomen. In de grote achtertuin staan dan nog zo’n drietot vierhonderd verschillende soorten bomen. Wanneer de familie
enkele jaren later tekeningen opvraagt bij de gemeente in verband
met het willen plaatsen van een schuurtje, geeft de gemeente terug
dat dit er al staat. Het schuurtje is echter nergens “terug te vinden”.
Waarschijnlijk is bij de gemeente een verkeerde kadasterkaart, die
van nummer 11 of 15 gebruikt. Op die beide percelen is eerder
wel een schuurtje geplaatst.

De familie Linsen heeft in
die tijd kippen en twee varkens,
één varken voor eigen consumptie
en één voor de verkoop.
Dionisiustraat 15, kadastrale ligging 2336, en in de eerste jaren
onder nummer 5 bekend, kent als eerste eigenaar Gerrit Roelofs.
In 1955 verhuist de familie naar de Randstad vanwege Gerrits
werkzaamheden bij een vliegtuigmaatschappij. De gemeente
verkoopt de woning aan Piet Linsen, geboren in Well op 19
november 1914 en zijn echtgenote Han Derks, geboren 28 april
1919 in Siebengewald. Piet en Han wonen vanaf 1948 al in de
voormalige Kapelanij aan de Kasteelstraat (zie uitgave nummer
4 Hejs Nejs). In deze Kapelanij worden hun kinderen Ger, Truus
en Theo geboren. Jongste zoon Rinie wordt in november 1956
in de Dionisiusstraat 15 geboren. Piet en Han kopen de woning
voor ƒl 12.000,=, waarvan ƒl 3000,= bekostigd vanuit een soort
Marshallhulp. In datzelfde jaar wordt overigens ook de nieuwe

parochiekerk, tegenover de woning, in gebruik
genomen.
De familie Linsen heeft in die tijd kippen en twee
varkens, één varken voor eigen consumptie en
één voor de verkoop. In de kelder onder de
woning, worden de gepekelde stukken van het
geslachte varken opgehangen en bewaard. De
stal en het woongedeelte van het huis worden
gescheiden door een dikke brandmuur.
Piet en Han Linsen verbouwen de woning eind
jaren zestig. De gescheiden voor- en achterkamer,
worden één ruimte en het enige raam dat de
achterkamer bevat, wordt dichtgemetseld.
Oktober 1999 verhuist Piet naar het bejaardenhuis
in Gennep, waar hij helaas 8 dagen later aan een
hartaanval overlijdt. Piet en Han wonen dan al
6 jaren gescheiden, vanwege opname van Han in
het Boxmeerse Madeleine.
Zoon Rinie en Ans Tissen kopen het huis en
trekken datzelfde jaar nog, met hun zonen
Niek en Tijn, in de woning. In de loop der jaren
wordt de varkensstal omgebouwd tot keuken
en de hooizolder tot studio met daarnaast
een badkamer. Ook wordt de bovenverdieping
uitgebreid met een derde dakkapel.
De woningen 11-13-15, bevinden zich op een
van de laagste punten van Heijen. Dit hebben
de bewoners gemerkt tijdens een flinke hoosbui
enkele jaren geleden. De putdeksels sprongen
spontaan omhoog en het water liep zelfs tot in
de schuur van de familie Seuren.
Ook liggen de woningen pal onder de oostzijde
van de kerk. Van het luiden van de klokken
hebben de bewoners van de drie woningen geen
last. Het is eerder zo dat zij de klokken missen als
ze een keer niet luiden.
Riet Reijnen en Gerrie Franken
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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

Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

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

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

Meet & Greet

Meet & Greet

Indy Schoofs

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 Indy Schoofs.
Naam

Indy Schoofs		

Geboortedatum en plaats

Ik ben geboren in Heijen op 23 juni 1999

Waar woon je in Heijen

Eekhoornstraat 22

Op welke school/opleiding zit je

Elzendaalcollege Gennep

En in welke klas/jaar

2e jaar VMBO

Weet je al wat je wilt worden?

Nee, nog niet

Wat zijn je hobby’s

Voetballen, winkelen, afspreken met vriendinnen en
ik ben dansmarietje bij de Wortelpin

Heb je een huisdier en zo ja, welk

Nee, maar ik zou wel een hond willen

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

Ja, met oppassen

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

Eigenlijk niets speciaals; eerst even bijkomen
van carnaval!

Wat is je favoriete TV programma

Dokter Deen (jammer genoeg afgelopen)

Wat is je favoriete sport om te doen

Voetballen

Wat is je favoriete sport om naar te kijken

Voetballen

Wat is je favoriete muziek

Top 40 muziek

Wat is je beste eigenschap

Behulpzaam

En wat je slechtste

Ik stel graag uit tot morgen…

Waar heb je een enorme hekel aan

Ruzie, regen

En wat vind je juist leuk

Feestjes

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst

Leuke baan

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst

Dat Heijen een gezellig dorp blijft met veel leeftijdsgenoten

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer?

Eigenlijk niet. Zo doorgaan!

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Luc Schonenberg
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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
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
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:
23 april 2014.

Agenda 2014
Donderdag 3 april
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zaterdag 5 april
19.30 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kapellencaroussel
Zaterdagavond 12 april
20.00 uur D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Showconcert:
Duetten Top 2000 a Go Go
Zondag 13 april
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Zondagmiddag 13 april
D’n Toomp
Showconcert fanfare E.M.M.
Zondag 13 april
14.00 uur D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Showconcert:
Duetten Top 2000 a Go Go
Zondag 13 april
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Estria 1
Donderdag 17 april
Aanvang 17.15 uur.
Zij Aktief - Eten bij R.O.C. Cuijk
Zaterdag 19 april
11.00 – 13.00 uur Zaal Schuttershof
Voorverkoop voor Heisa-programma Muziekband
Anderkovver en Pruuvenement
Donderdag 1 mei
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zondag 4 mei
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 – Vianen Vooruit 1
Donderdag 8 mei
Aanvang 17.15 uur
Zij Aktief - Eten bij R.O.C. Cuijk
Zaterdag 10 mei
11.00 - 16.00 uur
Nationale Molendag:
Gerarda molen Heijen is geopend
Zondag 11 mei
9.30 uur Zaal Schuttershof
Vogeltjesmarkt
Zondag 18 mei
Aanvang: 7.00 uur
Zij Aktief - Dauwtrappen en ontbijt
Vrijdag 23 mei en Zaterdag 24 mei
Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Jeugdkamp
Zaterdag 24 mei
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Donderdag 5 juni
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Vrijdag 6 juni
20.00 - 23.30 uur
Heisa: Jeugddisco
Zaterdag 7 juni
13.30 - 17.00 uur
Heisa: Muziek voor iedereen
Zaterdag 7 juni
20.00 - 01.00 uur
Heisa: Muziekband Anderkovver
Zondag 8 juni (1e Pinksterdag)
Vanaf 13.00 uur.
Heisa: Op z’n agrarisch! Met Pruuvenement
Zondag 8 juni (1e Pinksterdag)
Vanaf 16.00 uur.
Heisa: Optreden van De Gelsings

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
Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
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

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 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

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 JE NOU WEL
DAT HET OPVALT?

Hier kan ook uw
advertentie staan!

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

