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Voor u ligt het juninummer van Hèjs Nèjs, met een keur aan artikelen. Graag verwijs 
ik u daarnaar. Wat is Heijen toch een veelzijdige gemeenschap! 
Uiteraard is er aandacht voor het Heisafeest. Dit echte Heijense gebeuren van begin 
deze maand leidt mij tot een persoonlijke ontboezeming. Het evenemententerrein 
aan de Hoofdstraat leent zich bij uitstek voor het organiseren van het geweldige dorpsfeest ‘Heisa’. En niet in zijn 
minst door de perfecte ligging (zichtlocatie) aan de Hoofdstraat. Prima ontsloten voor het openbaar vervoer.  Het 
geëgaliseerde en met gras begroeide terrein maakt alle dorpsfeesten, zoals ‘Heisa’ en de kermis mogelijk. Ook als er 
een strook aan de Kasteelstraatzijde met enkele woningen zou worden bebouwd. Op de andere beoogde locaties 
(kerkplein en huidige kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat) zou het echt behelpen zijn en een eventuele overlast 
groter. Bovendien zijn die terreinen veel geschikter voor kerkplein (opnieuw bestraat en aangekleed met groen en 
dergelijke) en woningbouw. Het zou een historische vergissing zijn als de voorlopige politieke keuze voor bebouwing 
van het terrein aan de Hoofdstraat zou worden uitgevoerd. Het is nog niet te laat!

VAN TOEN TOT NU

20

OPLEIDING 
FYSIOTHERAPEUTEN IN KENIA

IN
EK

E 
LA

M
BR

EG
TS

16

BRA
N

D
W

EER 
G

EN
N

EP

26

 N
ETJE EN

 G
ERRIT 

JA
N

SSEN
-ELBERS

10

Voorwoord en Inhoud

30

Verder in dit nummer:  4 column  |  4  spelen met taal |  4-7 verenigingsnieuws  |   
9 berichten van het bestuur  |  15+29 prikbord  |  24 heisa  |  35 agenda en belangrijke 
telefoonnummers



Hèjs Nèjs
juni 20144

 

Promotie is van alle tijden. In een oud geschrift las ik 
een betekenis van ‘promotiewestrijd’: Wedstrijd tusschen 
verschillende sportvereenigingen om een klasse hooger 
te komen. Het 1e elftal van V.V. Heijen was zondag 25 
mei zo’n vereniging. En het was geen makkie, want tegen-
stander Estria was naar Heijen gekomen om te winnen 
en Heijen het nakijken te geven. Dankzij een fenome-
naal benutte penalty, ver in de blessuretijd, haalde Heijen 
het nog ontbrekende punt binnen. Volgend seizoen mag 
Heijen zich naar verwachting opmaken voor diverse der-
by’s: op haar pad komen onder meer Vitesse 08, Achates 
en Milsbeek. Dat worden interessante ontmoetingen en 
maar hopen, dat Heijen haar positie als underdog in po-
sitieve zin kan benutten. We gaan het zien.
Natuurlijk zijn er ook andere vormen van promotie. 
Denk daarbij aan promoveren op een universiteit, vaak 

Promotie 

na het uitpluizen van een uiterst miniem onderdeel van 
een wetenschap. Een leek zal denken: wat heb je daaraan 
en soms heb je daar misschien ook niets aan! Maar hoe 
vaak komt het niet voor dat men iets ontdekt, dat nooit 
verwacht of voor mogelijk werd gehouden of waarvan het 
bestaan niet eens vermoed werd? De samenleving kan 
daar zijn voordeel mee doen en een beetje promoveren. 
Promoveren kan ook het toekennen zijn van een hogere 
waarde aan een dam- of schaakstuk. Dammers en scha-
kers onder ons weten daar meer van. Mij zegt het zo niets. 
Ook bestaat er iets als verkoopbevordering: een artikel 
wordt dan gepromoot. En natuurlijk is er promotie op je 
werk of op een muziekconcours.
Alles heeft zijn tegenpool: er is een Noord- en een Zuid-
pool. Er is een noordelijk en een zuidelijk halfrond op 
onze aardbol, en zo heeft promotie ook een tegenhanger, 
namelijk demotie. Zestigplussers hebben daar wel mee te 
maken: wel blijven werken (dat wil Den Haag immers zo 
graag), maar dan niet meer voor de volle honderd pro-
cent qua geestelijke of lichame lijke belasting. Iets eenvou-
diger, maar ook wat minder inkomen. Maar dat kan mis-
schien omdat de kosten van levensonderhoud dan ook 
wat lager liggen. En het grote voordeel is, dat jeugdigen 
kunnen groeien in hun werk en promoveren. En daarmee 
is de cirkel in dit stukje weer rond!

Column

Tijdens het WK voetballen kunnen onderstaande wijsheden van 
Johan Cruijff het inzicht in deze populaire sport nog wat vergroten:

“Voetbal is simpel. Het is echter moeilijk om simpel te voetballen”

“Als je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen maar in weze 
bepaalt de bal de snelheid van het spel.”

“In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je 
te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt.”

“Om goed te voetballen, heb je goede voetballers nodig, maar 
een goede voetballer heeft bijna altijd het probleem van een 
gebrek aan rendement. Hij wil het altijd mooier doen dan strikt 
noodzakelijk. “

“Mensen zeggen ook dat een ploeg die met tien man speelt 
gevaarlijker is dan een ploeg met elf man. Hoe vaak heb je dàt 
nou niet gehoord? Dat komt alleen maar, omdat vijf van die elf 
denken: ik doe een stapje minder, terwijl vijf van die tien er juist 
een schepje bovenop doen. “

“In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk.”

“Vier achter en vier op het 
middenveld kan nooit functioneren. 
Je driehoeken vallen weg. Je moet 
altijd driehoeken hebben, want 
alleen dan heb je constant twee 
afspeelmogelijkheden.”

“Als wij de bal hebben kunnen zij 
niet scoren.”

“Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de 
tegenstander.”

“Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen 
sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt.”

“Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel 
dat er iets anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik 
dus denk dat er is.”

“Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.”

“De tijd dat ik zelf geld meenam is al heel lang geleden. Ik neem 
altijd de naam en het gezicht mee.”

Spelen met Taal
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Verenigings- en ander nieuws

Op zaterdag 24 mei vonden in Berlicum de Brabantse 
Kampioenschappen plaats. Met de vertrouwde 
paarden trailer voor de instrumenten reisden we om 
12.30 uur af richting Brabant (nog niet wetende dat 
we vier bekers mee naar huis zouden nemen).

Het trio Sten Jans, Robbin Hermsen en Nick Traa beten 
het spits af. Hun werk Silhouette werd dik beloond 
door de jury, 1ste  prijs met 86 punten, een geweldige 
pres tatie en zij wer den hier door Brabants Kam pioen 
ensemble in de jeugddivisie.
Lasse Hermsen haal de met het nummer Brilsmurf 
een 1ste  prijs met 82 punten en Robbin Hermsen 
haalde met Groove ook een 1ste prijs met 84 punten. 
Beiden wisten de jury eerder te overtuigen met 85 en 
86 punten tijdens het solistenconcours te Sambeek en 
hadden zich hierdoor al geplaatst voor de Nederlandse 
Kampioenschappen.

Romée Traa haalde 
met haar werk 
Jingo maar liefst 88 
punten in de 5de 
divisie en werd 
hierdoor tweede 
tijdens dit Brabants 
Kampioenschap.

Voor Dennis Ruhl 
en Nick Traa lag de 
druk hoog die dag, 
aangezien zij 85 
punten moesten 
scoren om zich te 
plaatsen voor het 
NK. Gelukkig wist 
Dennis op drums 
85 punten te halen. 

Helemaal top en dik verdiend en deze score was 
eveneens voldoende om zich Brabants Kampioen te 
mogen noemen in de 3de divisie sectie drums.
Nick kreeg voor zijn werk Samba 90 punten mét 

lof van de jury. In zijn juryrapport begonnen ze met: 
‘optreden met flair’. Nick was zo blij en verrast dat hij 
even een traantje moest laten, de spanning was eraf en 
ook hij heeft zich hierdoor geplaatst voor het NK. Met 
deze score werd Nick Brabants Kampioen op Multi-
percussion Solisten in de jeugddivisie.

Merijn Lambregts behaalde met Breakdown, een 
technisch lastig werk, 89 punten en werd hierdoor 
Brabants Kampioen Slagwerk Multi-percussion Solisten 
in de 3de divisie.  

In de zaal gingen al geluiden die zeiden: ‘EMM kaapt hier 
alle prijzen weg!’ Haha, en dat voor ons Limburgers!

Alle zeven slagwerkers gaan nu op 28 juni naar de 
Nederlandse Kampioenschappen in Berlicum. Onze 
complimenten gaan uit naar Guido Pouwels die al deze 
slagwerkers zo wist te motiveren en tot deze grote 
hoogte wist te brengen. Heel veel succes allemaal, 
dit is weer iets waar Heijen trots op kan zijn. Wie de 
muzikale capaciteiten graag wil horen is van harte 
welkom de 28ste in Berlicum. Tot dan!

Fanfare EMM Heijen. 

Heijense slagwerkers scoren weer….  
Op naar de Nederlandse Kampioenschappen!!
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Verenigings- en ander nieuws

De intussen vertrouwde terugblik in het Hèjs Nèjs op 
het afgelopen voetbalseizoen heeft een vreugdevolle 
toon. In deze terugblik staan namelijk de mooie 
voetbalprestaties van een aantal teams centraal. Elders 
in dit blad is er aandacht voor andere aspecten van de 
voetbalvereniging in de vorm van een interview met 
voorzitster Ineke Lambregts.

Promotie Heijen 1
Je hoort van voetballers en trainers wel eens de 
opmerking dat de laatst gespeelde wedstrijd het langst 
blijft hangen. Deze opmerking zal ongetwijfeld gelden 
voor het duel dat het eerste elftal op zondag 25 mei 
heeft afgewerkt. Het was inderdaad de laatste wedstrijd 
van het seizoen en wat voor één. In een rechtstreeks 
gevecht met concurrent Estria werd uitgemaakt wie 
van beide teams de nacompetitie zou winnen met als 
beloning promotie naar de 4e klasse. Het leek er heel 
erg lang op dat de ploeg uit Escharen aan het langste 
eind zou trekken, totdat de 95e minuut (!) aanbrak. De 
kleine Tijn Wabeke werd de grote man van Heijen door 
op dit ultieme moment een strafschop te benutten, 
waardoor de toereikende stand van 1-1 werd bereikt. 
Enkele minuten blessuretijd verder zorgde het laatste 
fluitsignaal van de scheidsrechter voor een ongelooflijke 
ontlading op het sportpark. Heijen voetbalt volgend 
seizoen een niveau hoger en kan dan  zomaar in 
een competitie met de overige gemeentelijke clubs 
terechtkomen. Wat een vooruitzicht!

Heijen C1 en F3 kampioen
Een week eerder hadden twee jeugdteams de grote 
jongens het goede voorbeeld gegeven door het 
kampioenschap van de voorjaarsreeks te behalen. 
Heijen C1 deed dat op imponerende wijze door 
concurrent Siol C1 in de onderlinge wedstrijd met 
ruime cijfers te verslaan. Heijen F3 bekroonde het 
debuut in het officiële competitievoetbal meteen met 
een eerste plaats in de eindstand. 

Cor Klaassen vrijwilliger van het 
jaar
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond is Cor Klaassen 
gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Cor is het voorbeeld 
van een echte vrijwilliger, waar je altijd  een beroep kunt 
doen. Binnen de voetbalclub is Cor het meeste bekend 
van twee zaken: zijn jarenlange jeugdleiderschap en zijn 
optreden als deejay bij activiteiten.  Cor Klaassen heeft 
deze uitverkiezing volledig verdiend en wij hopen nog 
lang van zijn diensten gebruik te kunnen maken.

Overige voetbalzaken
Niet ieder team kon aan het eind van het seizoen de 
vlag hijsen. Het belangrijkste is echter dat de ploegen 
en hun begeleiding veel plezier aan het beoefenen van 
de voetbalsport hebben beleefd. Waar verder bijna 
iedereen nu en straks naar verwachting veel plezier 
van heeft is de automatische  beregeningsinstallatie, 
die onlangs is aangelegd. Tezamen met de inzet van de 
groenploeg zal de installatie er aan bijdragen dat het 
spreekwoord over het groenere gras bij de buren niet 
meer opgaat. 
Op het moment van dit schrijven is het sportpark 
stil en verlaten. Voetbalminnend Heijen maakt zich 
op voor een nieuw seizoen met hopelijk weer vele 
hoogtepunten.

V.V. Heijen luidt 
het seizoen feestelijk uit
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Op zaterdag 5 juli om 20.00 uur 
presenteert fanfare EMM haar jaarlijkse 
Midzomeravondconcert. We hopen dat de 
weergoden ons goedgezind zijn waardoor 
we in de openlucht bij d’n Toomp een 

spetterend concert kunnen geven.  Bij slecht weer kunt 
u ons vinden in d’n Toomp. 

Tijdens onze showconcerten afgelopen april hebben 
velen van u kunnen genieten van diverse spetterende, 
muzikale nummers van zowel de jeugdslagwerkgroep, 
slagwerkgroep als het fanfareorkest.  Dit alles in 
samenwerking met het combo en de zangers. Bijzonder 
was de aanwezigheid van Burgemeester De Koning 
en zijn echtgenote. Burgemeester De Koning heeft de 
muzikanten mooi toegesproken. 
                             
Tijdens het Midzomeravondconcert zal de jeugd-
slagwerkgroep, slagwerkgroep en het fanfareorkest 
wederom een optreden weggeven. 
De jeugdslagwerkgroep heeft na het showconcert niet 
stilgezeten en is druk met het instuderen van ‘ Billy Jean’  
een van de hits van Michael Jackson.  

Ook zullen de blokfluiters van fanfare EMM een 
optreden geven. Zij hebben een jaar muziekles gehad 
van Hanny van Rens. Ze maken niet enkel muziek op 
de blokfluit, wat ze nog meer kunnen blijft nog even een 
verassing. 

Tijdens het midzomeravondconcert heeft het fanfare 
orkest een viertal gastspelers, Livia v.d.  Berg, Janne 
Basten, Megan Loeffen en Kay Josephs. 
Ze hebben op dit moment een jaar muziekles gehad van 
Stephan Moors. In dit jaar hebben ze veel geleerd en dit 
willen ze graag aan iedereen laten horen. 

Dit doen ze samen met het fanfare orkest in de stijl van 
het showconcert met het nummer ‘Happy’ van Pharrell 
Williams.      
                                                                                
Op zaterdagavond 5 juli zal Fanfare EMM de 
zomervakantie  feestelijk inluiden met fijne muziek en 
veel gezelligheid. Dat wilt u niet missen! 
Toegang gratis.

Midzomeravondconcert  
  Fanfare EMM

Het Fanfareorkest tijdens het showconcert Duetten uit de Top 2000

V.l.n.r. Jolien v.d.  Berg, Thijmen Weerepas en Luc Jans.

V.l.n.r. Livia v.d. Berg, Janne Basten, Megan Loeffen en Kay Josephs
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   durf jij de
uitdaging aan? 

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl
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Heisa
Met de pinksterdagen hebben we voor de 5e keer 
de Heisafeesten gevierd. Wederom was er voor ieder 
wat wils, van cola-disco, Muziek voor Iedereen tot het 
proeven van Heijense producten. Op zaterdagavond 
was het een bijzonder drukke feestavond en daarbij 
was het zelfs een aardigheid om naar de toiletten te 
gaan: 5 toiletdames maakten er een dolle boel van. 
Zondag presenteerden 11 Heijense boeren zich met 
een film over hun bedrijven. In de fantastische, door 
Dorpsarchief Afferden, zeer professioneel gemaakte 
film was te zien hoe de bedrijven door de seizoenen 
heen gerund worden, veelal door man en vrouw 
samen met de kinderen grootouders. Na de film kon 
er geproefd worden van de producten en kon men de 
imposante machines die gebruikt worden van dichtbij 
bekijken. Al met al heeft de Heisagroep wederom 
een fantastisch weekend voor Heijen georganiseerd 
en gezorgd dat HEIjen SAmen kwam, natuurlijk met 
hulp van zo’n honderd (!) vrijwilligers uit het dorp. 
Daarbij waren er nog 35 vrijwilligers van de agrarische 
bedrijven in de weer. Als u niet alles hebt meegekregen 
kunt u nog terug kijken op www.heijen.info voor foto’s 
en filmpjes.

Rabobank
Nadat begin dit jaar plots de pinautomaat per 
direct werd gesloten, is meteen door Hèjje Mojjer 
contact opgenomen met directeur Vossen van de 
Rabobank land van Cuijk en Maasduinen. Al in het 
eerste gesprek werd gesteld dat de sluiting  een 
onomkeerbaar besluit was. Op 8 april is er weer  een 
gesprek geweest met de heer Vossen, waarbij de 334 
petities/handtekeningen zijn aangeboden. Directeur 
Vossen bleek wel ontvankelijk voor de stelling dat 
de Rabobank zijn lijfspreuken zo niet waar maakt. In 
dat gesprek is besproken hoe de Rabobank Heijen 
mogelijk toch tegemoet kan komen. De heer Vossen 
zou nagaan of de plaatsing van een pinzuil tot de 

mogelijkheden kon behoren en of het plaatsen van 
gratis betaalapparaten mogelijk zou zijn. Het DB zou 
inventariseren welke gelegenheden in Heijen interesse 
zouden hebben in een betaalautomaat. Theo Lamers 
zou in kaart brengen hoeveel mensen niet zelfstandig 
naar een pinautomaat kunnen. Op 2 juni jl. is een derde 
overleg geweest met de heer Vossen. Zoals verwacht 
komt de pinautomaat niet terug en een eventuele 
pinzuil zoals in sommige winkels staat, gaat er ook niet 
komen. Maar de Rabobank stelt wel 2 jaar een gratis 
betaalapparaat ter beschikking voor in D’n Toomp, 
aangezien dit een gemeenschapsaccommodatie is 
met maatschappelijke doelstellingen. Helaas komt er 
geen gratis betaalautomaat voor Heijense bedrijven 
of verenigingen. Na 2 jaar wordt de plaatsing van de 
betaalautomaat in D’n Toomp geëvalueerd. Verder 
meldt de Rabobank de geldbreng-service die van 
1 september 2014 tot 1 september 2015 gratis is 
voor de doelgroep ouderen of minder validen. De 
mogelijkheid om andere mensen voor u te laten 
pinnen is ook een optie. Dit houdt niet in dat er een 
normaal betaalpasje meegegeven moet worden, maar  
er wordt gewerkt met een extra pinpas met een zelf 
vast te stellen beperkt saldo. 
De Rabobank geeft aan niet meer te kunnen bieden 
vanwege de precedentwerking. Hetgeen Heijen nu 
wordt geboden, zal ook, door onze actie, aan andere 
dorpen worden aangeboden. Nu deze afspraken 
staan zullen zo snel mogelijk de huidige automaat en 
wandreclame in Heijen worden verwijderd.
Een en ander zal door de Rabobank zelf nog op de 
website en in Hèjs Nèjs worden toegelicht.
 

Bericht van het bestuur

Bericht van 
het bestuur 
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Dat zegt het optimistische bruidspaar Netje en Gerrit Janssen-Elbers uit de Herme-

lijnstraat dat onlangs hun diamanten huwelijk vierde! Ja, je leest het goed. Dit dap-

pere stel heeft het al 60 jaar met elkaar uitgehouden. Ze zijn getrouwd op 9 april 1954 

voor de wet en op 20 april 1954 voor de kerk. Zelfs de koning en de koningin werden 

door de Burgerlijke Stand keurig van dit heuglijke feit op de hoogte gesteld en stuur-

den hen een felicitatiebrief, waar ze heel trots op zijn. In 1954 was het bar koud, dat 

herinneren Gerrit en Netje zich nog goed. Er was zelfs een Elfstedentocht.

Wie zijn Netje en Gerrit?
Netje (Antoinette voluit) werd bijna 81 
jaar geleden geboren in Katwijk bij Cuijk, 
als jongste in een gezin met tien kinderen. 
Toen Netje 7 jaar oud was overleed haar 
moeder. Haar oudste zusjes waren toen 
al getrouwd. Netje heeft de lagere school 
niet af kunnen maken, moest op 11-jarige 
leeftijd al thuis blijven om te koken en te 
naaien. Toch heeft ze zich in de loop van 
alle jaren goed weten te ontwikkelen. Ze 
heeft geen broers en zussen meer, die zijn 
allemaal al overleden.

Gerrit is vorige maand 84 jaar geworden 
en werd geboren in Middelaar. Ook 
hij was thuis de jongste. Volgde de 
Ambachtsschool (metaalbewerking) in 
Nijmegen. In de oorlog werd het huis in 
Middelaar compleet verwoest en toen 
het gezin terug kwam na de evacuatie 
moesten ze een poosje bivakkeren in 
een noodwoning. De oude woning werd 
afgebroken en een klein eindje verderop 
werd een nieuw huis gebouwd dat in 
1947 klaar was. Daar heeft hij samen met 
Netje gewoond tot 1997. Ze hebben 
Gerrits vader zeventien jaar verzorgd na 
het huwelijk in 1954. Gerrit veranderde in 

het begin een aantal keren van baan, maar kwam rond 
zijn 30e terecht bij Hendrix Veevoeders. Zodoende 
leerde hij al veel mensen uit Heijen kennen. Gerrit 
heeft nog maar één zus in leven, zij is 92 jaar. 

Maar eerst ontmoette hij in 1952 Netje. Wij natuurlijk 
vragen hoe dat in zijn werk ging. Ze vullen elkaar om 
het hardst aan om dit leuke verhaal te vertellen. Gerrit: 
“Bij mijn zus was op 1 maart het vierde kindje geboren 
en ik was peetoom, dus ik ging bij mijn petekind kijken.” 
Netje: “Vroeger ging ik vaak als er ergens een kindje 
geboren was overdag in het gezin helpen. Je zou het nu 
de kraamverzorgster noemen, maar dat was vroeger 
een soort vriendendienst. En die keer ging ik bij de zus 
en zwager van Gerrit in het gezin helpen. Daar kwam 
Gerrit binnenstappen.” Gerrit: “Ik dacht meteen, wat 
een “stoet”! En mijn zwager fluisterde mij al snel in dat 
ze nog geen verkering had. Ik ben heel vaak op visite 
gegaan die week, zelfs mijn moeder viel het op.” Netje: 
“En zo is het gekomen…” Ze hebben er ogenschijnlijk 
allebei helemaal geen spijt van dat het zo gelopen is.

Gerrit: “Ik dacht meteen, 
wat een ‘stoet’!

Omdat de moeder van Gerrit stierf in de tijd dat 
het stel nog verkering had werden de trouwplannen 
versneld. Moeder overleed in februari 1954 en Netje 

We gaan door
tot de honderd!

Interview
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Netje: “We hebben vijftig jaar lang 
honden gehad. De laatste was Hop, 
die hebben we gekocht toen we bij 
Hopmans hadden gewerkt. Hop was 
natuurlijk de afkorting van Hopmans. 
Hop luisterde ook naar de namen 
Hopje of Hoppie. Helaas kreeg hij een 
herseninfarct en moesten we hem laten 
inslapen. Dat is nu tien jaar geleden. 

Hop luisterde ook 
naar de namen Hopje 

of Hoppie. 

Sindsdien hebben we geen hond 
meer genomen.“ Op vakantie in het 
buitenland gingen ze niet, maar wel in 
Nederland. Ze zijn overal geweest in 
Nederland. Hielden van wandelen in 
de bossen, uiteraard met de kinderen 
en de hond. Een familielid woonde in 
Hoek van Holland en daar konden ze 
fijn logeren. 

trok in bij Gerrit en zijn vader. De pastoor vond dat niet zo’n goed 
idee en kwam langs. Samen onder één dak wonen voor het huwelijk 
was niet gebruikelijk in die dagen. Maar ze beweren dat ze heel braaf 
zijn geweest. Netje: “Wel samen onder één dak, maar niet samen 
onder zeil, hoor. Daar dacht je toch helemaal niet aan!”

Kinderen en kleinkinderen
Het stel werd verblijd met de komst van twee kinderen, de oudste is 
Ans. Zij woont met haar man Jan Stevens in de Nieuwwijkstraat. Zij 
hebben op hun beurt twee kinderen, Netjes en Gerrits kleinkinderen 
Wout en Loes. De jongste is zoon Wim. Hij werkt in de metaal, is 
getrouwd met Jeanne en woont in Beugen. Zij hebben een dochter, 
Esmee. De vaders van Gerrit en Netje, die allebei dus weduwnaar 
waren, vonden elkaar en sloten vriendschap. Ze hadden allebei in 
dienst gezeten in de eerste wereldoorlog, een onuitputtelijke bron van 
verhalen en herinneringen! Ze hebben overigens wel veel plezier gehad 
van hun fitte vaders. Pa hield de tuin bij en dan kon Gerrit gaan klussen.

Werk
Gerrit en Netje waren niet te beroerd om hard te werken. Behalve 
dat Gerrit bij Hendrix werkte ging hij zoals gezegd vaak bijklussen. 
Bijvoorbeeld in de horeca. Netje werkte toen de kinderen wat groter 
waren in de huishouding bij dokter Gunneweg en dokter de Groot. 
Ook werkte ze samen met Gerrit in de horeca. Zo gingen ze op een 
keer tijdens de kermis werken bij Zaal Hopmans in De Horst. Het 
geld dat ze daar verdienden werd besteed aan de aanschaf van een 
hond, een golden retriever.          

Het diamanten echtpaar Netje en Gerrit Janssen-Elbers

vervolg op blz 13
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Hobby’s.
Ze hebben er vele gehad maar niet alles lukt meer. Zo heeft Gerrit 
veel muziek gemaakt. Hij was lid van de Laatbloeiers en drumde een 
aardig partijtje mee. Ook is hij jaren lid geweest van de fanfare in 
Middelaar. Glas graveren en tuinieren waren de andere hobby’s. Netje 
maakte graag kaarten en houdt van yoga. Dat eerste doet ze niet 
meer, maar Netje zit nog wel op yoga. En in de tuin achter het huis 
bloeien enorm veel bloemen in grote potten.

Hoe kwamen jullie in Heijen terecht?
Dat was ook nog een heel verhaal. Maar in het kort komt het erop neer 
dat na de overstromingen in 1993 en 1995 in Middelaar de lust om 
alles in en rondom het huis bij te houden niet meer zo aanwezig was. 
Ze wilden graag in een seniorenwoning. Dochter Ans wees hen op 
de mogelijkheid om in Heijen een dergelijke woning te betrekken. Op 
een dag in 1997 lazen ze in de krant dat Destion de Hermelijnstraat 
nummer 4 in de aanbieding had. Daarop werd actie genomen en tot 
hun grote geluk werd de woning aan hen toegewezen. Dat is nu dus al 
zeventien jaar geleden. Ze hadden behalve dochter Ans en haar gezin 
ook al kennissen in Heijen en door veel te wandelen met de hond en 
de yogalessen leerden ze ook veel mensen kennen. Het eerste jaar 
dat ze er woonden hebben ze zelfs nog geholpen achter de bar bij de 
Volksdansfeesten.

Het diamanten huwelijk op 20 april 2014 (eerste Paasdag)
Dit werd, gezien de toch wel wat verzwakte gezondheid van Gerrit, in 
kleine kring gevierd. Aangezien de uitbater van het Zwaantje in Mook 
een goede kennis is, hebben ze hun feest daar gevierd. 
Eerst ’s morgens een borreltje met de buurt en ’s middags met de 
kinderen en kleinkinderen in het Zwaantje met een lekker etentje. 
Ze zijn heel tevreden met hun leventje zo. Ze redden het samen 
goed, gaan er iedere dag even op uit en kunnen zelfstandig wonen. Ze 
hopen nog heel veel jaren samen door te mogen brengen. “We gaan 
door tot de honderd….. “ Dat is toch moj.

Interview

Gerrit en Netje in april 1954, vanwege de rouw was de bruid in het zwart.
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Drukte in de Dennenlaan! Jan en Natalie 
van Hees werden verblijd met de komst 
van Siem. Siem is het broertje van Keano 
en Amara.

Hoi, Hoi, Hoi voor de Hermelijnstraat. Tom 
en Sarah Gisbers werden papa en mama 
van dochter Lana en Suze werd grote zus.

Van harte gefeliciteerd.

Welkom in Heijen!

“Zirocco Blue zoon Golden Dream zag het levenslicht in de stallen van 
Henk en Gerda Coenen uit Heijen”. Dit is de bijschrift bij de foto 
in de paardenkrant van 28 mei 2014 tijdens de huldiging van de 
fokkers. De jonge hengst die door Henk en Gerda gefokt is heeft 
op zaterdag 24 mei succesvol een selectietraject afgesloten als 
dekhengst bij het KWPN. Het nummer 1 stamboek in de wereld 
voor het fokken van springpaarden. Voor fokkers van rijpaarden is dit 
een droom die uitkomt en vergelijkbaar met een overwinning in een 
Grandslamtoernooi.

Als veulen is Golden Dream geshowd tijdens de jaarlijkse dressuur-
wedstrijd bij John en Lisette Deenen. Deze dressuurwedstrijd zal ook 
dit jaar weer gehouden worden op zondag 3 augustus en wederom 
zal er naast dressuursport een show zijn van veulens gefokt door 
leden van de rijvereniging Ons Genoegen. De organisatie hoopt op 
mooi weer, mooie sport en enthousiaste bezoekers. 

Golden Dream
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Binnen een uur nadat Ineke Lambregts (55) tot voorzitter was verkozen kreeg ze 

deze vraag al voor haar kiezen en dat had ze eerlijk gezegd ook wel verwacht. Als 

eerste vrouwelijke voorzitter binnen de geschiedenis van VV Heijen begreep ze 

heel goed dat deze sceptische, maar toch ook vrolijk bedoelde vraag gesteld moest 

worden.  

Enkele dagen na DE wedstrijd van het jaar 
2014 hebben wij een interviewafspraak 
met haar en hoewel Ineke pas enkele 
maanden erop heeft zitten in het bestuur 
heeft ze genoeg te vertellen om een 
heel artikel in het Hèjs Nèjs te vullen. De 
euforie van de promotie staat nog op haar 
gezicht te lezen en ook de andere leden 
van de vereniging die tijdens ons gesprek 
toevallig langskomen verkeren nog in 
de overwinningsroes. Even later horen 
we zelfs een hoop gebonk ergens in het 
clubgebouw. Dan blijkt dat het glorieuze 
elftal voor de zoveelste keer bij elkaar zit 
in een van de kleedkamers. Radio keihard 
aan en een krat bier in hun midden. Ze 
zijn nog niet klaar met vieren….

Ineke, hoe ben jij in deze functie gerold?

Ineke: “Tja, ik ben eigenlijk gevraagd! Ik ging 
al jaren naar de uit- en thuiswedstrijden 
van VV Heijen en bovendien heb ik enige 
bestuurlijke ervaring. Vandaar dat men 
mij benaderde om de plaats in te nemen 
van Harrie Ronnes die in november vorig 
jaar stopte met het voorzitterschap. Het 
thuisfront stond achter me en toen heb 
ik ja gezegd.”

Wat zijn je voornaamste taken?

En Ineke somt op: “Ik leid de bestuurs-
vergaderingen. We hebben zes mensen in 

Interview dorpsbewoners

het bestuur: Hans Boekholt, Geert Klaassen, Frank Wijers, 
Richard Keuninx, Albert Melis en ik dan. Ik onderhoud 
de contacten met onder andere de gemeente en 
overige verenigingen, dat is het representatieve aspect 
en verder ben ik een luisterend oor c.q. vraagbaak voor 
de leden. Ik ontvang en begeleid de scheidsrechters 
en grensrechters bij de thuiswedstrijden van Heijen 1 
en ook de pupil van de week. De pupil van de week 
mag de aftrap verrichten. Er ligt voor de thuiswedstrijd 
een stapeltje foldertjes klaar voor de bezoekers met 
daarop informatie over de te spelen wedstrijd en op 
de achterkant een foto en een interview met de pupil 
van de week. Allemaal keurig geregeld. Ik trof  een goed 
georganiseerde vereniging aan. Dat vind ik zeer prettig. 
Onder het bestuur “hangen” commissies waarvan de 
commissievoorzitter in het bestuur zit. Ik houd de 
helikopterview. Het is en blijft een dorpsvereniging 
dus er zijn altijd wel kwesties. Ik heb geconstateerd 
dat de emoties die bij spelers of begeleiders leven 
er bij het voetbal meteen uitkomen, afhankelijk van 
spelmomenten en resultaten. Dat kan zowel positief 
als negatief zijn. 

Hoe is dat als vrouw in een mannenbolwerk?

Ineke vindt het onderscheid tussen man en vrouw 
niet zo belangrijk. Sommige leden vinden het wel 
leuk dat de voorzitter een vrouw is in die zin dat ze 
op de Nieuwjaarsreceptie dan de voorzitter mogen 
kussen! Ha! Dat is weer eens wat anders… Ineke kan 
niet beoordelen of haar vrouw-zijn door de leden als 
vreemd wordt ervaren. 

Weet je wel
wat buitenspel is….
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Kun je ons wat anekdotes vertellen?

Ineke is nog maar kort in functie dus veel anekdotes heeft ze nog 
niet. Wel heeft ze gemerkt dat zij als vrouwelijke voorzitter door 
(bestuurs)leden van andere voetbalverenigingen eerder herkend 
wordt dan een mannelijke voorzitter. Het is natuurlijk ook voor 
scheidsrechters even wennen, de een slaat je over bij het handen 
schudden, van de ander krijg je de groeten.

 

Kun je ons wat feiten geven over VV Heijen?

En Ineke brandt los: “We hebben driehonderdvijftig leden. Er zijn 
vier seniorenteams, een damesteam, twee teams Voetbal Extra, een 
veteranenteam en elf jeugdteams. Ik ben zeer onder de indruk van 
het aantal vrijwilligers bij de vereniging, temeer daar veel dingen iedere 
week terugkomen. Ik heb hier de grootste waardering voor. Ik heb 
in dit half jaar ook ervaren hoeveel werk er verzet moet worden en 

wat een inzet er getoond wordt. Zo waren 
er bij een jeugdleidersvergadering die ik 
heb bijgewoond wel vijftien personen 
aanwezig. Voormalig voorzitter Harrie 
Ronnes verricht nog veel hand- en 
spandiensten voor de club en maakt mij zo 
nodig wegwijs. Ik vind het wel een beetje 
spijtig voor Harrie dat hij geen voorzitter 
meer is net nu we gepromoveerd zijn. Al 
denk ik dat hij het zelf zo niet zal ervaren. 
Wat ik ook heel mooi vind is dat Heijen 
1 zo’n hecht team is. Ze hebben echt iets 
voor elkaar over en daarom is dit ook een 
prima moment om te promoveren. Het 
team heeft aangegeven dat ze daar waar 
het kan bij elkaar blijven en ook trainer 
John Janssen is volgend jaar actief. Mooi 
vooruitzicht zijn de gemeentelijke derby’s. 
Opvallend ook was dat Heijen 1 dit seizoen 
meerdere aanvoerders heeft gekend. 

VV Heijen voorzitter Ineke Lambregts

vervolg op blz 19

Het is natuurlijk ook voor 
scheidsrechters even wennen, 

de een slaat je over bij het handen 
schudden, van de ander krijg je de 

groeten.
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De eerste aanvoerder, Nick de Valk, raakte eind maart geblesseerd 
en Rob Kersten heeft het seizoen vol gemaakt als aanvoerder. Helaas 
liet de stand in de promotiewedstrijd niet toe dat de bijna fitte Nick 
de Valk nog enkele minuutjes meepikte. Maar nogmaals, ik vind de 
promotie geweldig en ook verdiend voor de jongens, voor de trainer 
John Janssen, maar zeker ook voor de teamleiders in de personen 
van Jan de Valk, Paul Joosten en Marco Roelofs. Het verloop van 
de wedstrijd en het moment van scoren zorgden voor een extra 
ontlading. Het was zo spannend!”

Een uur voor de beslissende wedstrijd van Heijen 1 tegen Estria 1…..

Sfeerbeschrijving van onze verslaggever ter plaatse:
In de bestuurskamer is voorzitter Ineke al aanwezig; er is koffie 
gezet. Dan komen de scheidsrechter en één van zijn assistenten 
binnen, even later ook de andere assistent (ook wel grensrechter 
genoemd). Allen van de KNVB. Dit keer geen eigen grensrechters 
van de spelende clubs, zoals te doen gebruikelijk. Aan spanning 
is bij voorzitter Ineke niets te merken: zij zorgt persoonlijk voor 
koffie en fris voor de heren van de KNVB. Even later arriveert 
de journalist van Dagblad De Limburger en niet veel daarna die 
van De Gelderlander. Fotograaf Harrie Janssen wisselt nog wat 
ervaringen uit met de KNVB’ers. Op een vraag van het Hèjs Nèjs 
aan de scheidsrechter of dit nou een bijzondere wedstrijd voor 
hem is, zegt hij dat dat voor hem niets uitmaakt, ook niet wie 
er wint. Zijn woorden klinken gemeend en tijdens de wedstrijd 
blijkt in onze ogen ook geen enkele partijdigheid, ook niet bij de 
grensrechters. En zo hoort het ook! Heijen ligt op het snijvlak van 
de verspreidingsgebieden van beide kranten. Daarom zijn beide 
kranten vertegenwoordigd. De lezers van De Gelderlander zullen 
zeker ook geïnteresseerd zijn in de verrichtingen van Escharen.
Ineke is nu ongeveer een half jaar voorzitter en maakt wellicht 
meteen promotie van het eerste team mee. Dat zou wel heel 
bijzonder zijn en naar buiten toe zou dat haar transferwaarde zeker 
verhogen volgens de journalisten. Ineke blijft er nuchter onder. 
Desgevraagd geeft ze nog aan, dat ze de verrichtingen van Heijen 
al lang op de voet volgt (en als vrouw zeker verstand heeft van 
buitenspelsituaties is onze indruk).

De uitslag ken je… 1-1: in de 95e 
minuut maakte Heijen de stand gelijk 
door een penalty genomen door het 
jongste teamlid,  de supercooleTijn 
Wabeke. Een gelijkspel was voldoende 
voor promotie van VV Heijen naar de 
vierde klasse! 
Van harte gefeliciteerd!

“Het verloop van 
de wedstrijd en het 
moment van scoren 
zorgden voor een 
extra ontlading. 

Het was zo 
spannend!”
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De woning krijgt in die tijd al de naam 
“De Heikamp”, wat is afgeleid van het 
omliggende heideveld met daarin een 
open gebied 
De eerste bewoners van de toenmalige 
boerderij zijn Gerardus Koenen, geboren 
31 januari 1839, en zijn echtgenote 
Maria Grutters, geboren 25 maart 1833. 
De buitenmuren van het pand zijn van 
gebakken stenen, en de binnenmuren van 
lemen stenen, de zogenaamde zonnen 
bak. De woning krijgt in die tijd al de 
naam “De Heikamp”, wat is afgeleid van 
het omliggende heideveld met daarin een 
open gebied. Maria en Gerardus runnen 
een gemengd landbouwbedrijf met 
ongeveer zes hectaren grond. Gerardus 
en Maria krijgen een dochter en drie 
zonen. Middelste zoon Wilhelmus neemt 
het landbouwbedrijf van zijn ouders over. 
Als Wilhelmus het voornemen heeft te 
gaan trouwen, wordt in 1905 een stuk 
aan de boerderij gebouwd, die hiermee 
wordt uitgebreid met twee kamers, 
een gang en voordeur en boven twee 
slaapkamers. 

Wilhelmus trouwt in 1906 met Elisabeth 
Rühl, geboren in 1878 in Hulm, Duitsland, 
en zij trekken in de nieuwbouw. In dat 
jaar wordt gestart met de aanbouw van 
een nieuw woonhuis tegen de bestaande 
voorkant van de boerderij. Het echtpaar 

krijgt vijf kinderen; Gert, Marie, Truus, Joep en Frans. 
Wilhelmus en Elisabeth overlijden in 1923 en 1924, als 
oudste zoon Gert nog maar zestien jaar is. De 85-jarige 
Gerardus neemt de zorg voor zijn kleinkinderen op 
zich, maar deze taak is te zwaar voor de oude man. 
Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen worden 
zij onder voogdij gesteld en groeien buiten Heijen 
in Siebengewald op. Gerardus sterft een jaar later in 
Well. De woning wordt vanaf 1924 tot 1938, verpacht 
aan Frans en Marie Voss uit Heijen. Zij zetten het 
boerenbedrijf op De Heikamp voort. Hun oudste vier 
kinderen, Herman, Lies, Harrie en Thei worden hier 
geboren. In 1938 verhuist het gezin naar de boerderij 
aan het Langeven in Heijen, waar in 1940 jongste 
dochter Jo wordt geboren.

Oudste zoon van de familie Koenen, Gert, geboren 
1 april 1908, (in de volksmond ook wel Gert van de 
Heikamp genoemd), keert in 1938 terug naar De 
Heikamp, samen met zijn kersverse echtgenote Dora 
Janssen, geboren 2 juli 1909 in Siebengewald. Zij zetten 
het gemengde landbouwbedrijf voort. 
Gert en Dora krijgen tussen 1939 en 1950, zeven 
dochters en drie zonen, Bets, Truus, Wim, Miet, Annie, 
Joke, tweeling Gerrie en Thea, Tiny en Joep. 

Tijdens de oorlogsjaren slaat een Engelse granaat dwars 
door twee muren van de boerderij, maar blijft gelukkig 
zonder te ontploffen binnen liggen. Niet zonder gevaar 
wordt deze later uit de boerderij verwijderd. De jonge 
Jan Piket uit Bodegraven komt als onderduiker bij de 
familie Koenen in juni 1944. Dit door bemiddeling van 
bakker Gisbers uit Heijen, waar al een broer van Jan, Cor 

Het pand Heikampseweg 50A, bij ieder bekend als de accommodaties van Voetbalvereniging 

VV Heijen en van tennisvereniging LTC De Heikamp, werd gebouwd rond 1870. 

De woning heeft in haar bijna 150 jarig bestaan, de volgende adresseringen gekend: 

C90-3 / vanaf 1938 - A122 / vanaf 1940 - A141 / vanaf 1955 - Heikampseweg 3 / vanaf 1963 - 

Heikampseweg 33 / vanaf 1972 - Heikampseweg 48 en vanaf 1973 Heikampseweg 50A. 

Heikampseweg 50A

Van toen tot nu
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raam klimmen om naar bed te kunnen 
gaan. Tijdens deze bouw verzorgt 
oudste dochter Bets  de koffie voor 
de bouwvakkers van bouwbedrijf Kaak/
Broenen, waarbij de vonk overslaat bij 
het kennismaken met de zeer handige 
timmerman, Frans Stoffele. Wanneer 
zij in 1962 in het huwelijksbootje 
stappen, wordt de stal van de boerderij 
omgetoverd tot een ware feestzaal 
waar de bruiloft wordt gehouden. Op 
dat moment niet wetende dat zoveel 
jaren later deze zelfde koestal als 
voetbalkantine dienst zal gaan doen, 
waarin ook menig feest gehouden zal 
worden en menig pilsje getapt.
Het “neej huus” wordt in 1954 
betrokken. In 1956 wordt de woning 
aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Een eigen waterleidinginstallatie neemt 
het regelmatig vullen van het “bezeng”, 
door het niet geringe aantal van 
duizend pompslagen, over. Dit tot grote 
vreugde van de kinderen tot wiens taak 
dit eerder behoorde. 

was ondergedoken. Op de Heikamp wordt een schuilkelder gebouwd, 
waarvan veelvuldig gebruik moet worden gemaakt. Uiteindelijk moet de 
familie, vergezeld van Jan Piket, eind 1944 alsnog evacueren. Belangrijk 
huisraad wordt eerst nog in een gierton gestopt en begraven. Na eerst 
Siebengewald, belandt de familie via onder andere Assen, waar Jan 
Piket vanwege ziekte achtergelaten moet worden in het ziekenhuis, 
uiteindelijk in het Groningse Uithuizen. In april 1945 keren Gert en 
Dora, wederom via Assen, waar Jan Piket inmiddels hersteld is, en met 
hun vijf kinderen terug naar De Heikamp. Helaas blijkt de vóór de 
evacuatie verborgen huisraad in zijn geheel te zijn verdwenen. 

Op dat moment niet wetende dat zoveel 
jaren later deze zelfde koestal als 

voetbalkantine dienst zal gaan doen 

Begin jaren vijftig blijkt de woning met slechts drie slaapkamertjes wel 
erg krap voor Gert en Dora en hun  inmiddels tien kinderen. Tijd voor 
een rigoureuze aanpak. Mede door de “premieregeling woningbouw 
1950”, is bouw en verbouw mogelijk. De bestaande boerderij blijft 
weliswaar grotendeels intact maar wordt verbeterd. Wanneer het dak 
van het oude deel wordt verwijderd en een flinke regenbui op de 
lemen muren neerdaalt, vloeien deze spontaan weg. Aan de dan nog 
bestaande boerderij wordt een geheel nieuwe woning gebouwd. Ook 
de bestaande varkensstal wordt verbouwd. Totale kosten ƒ 27.000, = 
(ongeveer € 12.000,=). 
Naast de ongemakken geeft de verbouw en bouw ook wel het nodige 
vermaak. De oudere jeugd mag via een ladder buitenom door het vervolg op blz 22

Het geheel gerenoveerde pand Heikampseweg 50A biedt nu onderdak aan LTC de Heikamp en VV Heijen
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De boerderij wordt 
verkocht aan de 

gemeente Bergen, die 
voornemens is het 

pand te slopen 

Gert en Dora verhuizen in 1974 vanuit 
de boerderij naar een nieuwe woning 
aan de Heikampseweg nummer 36. De 
smeedijzer en koperen gevelversiering 
“Heikamp” op de boerderij wordt 
meegenomen en aangebracht op de 
nieuwe woning. De boerderij wordt 
verkocht aan de (toen nog) gemeente 
Bergen, die voornemens is het pand 
te slopen en er een sportpark aan 
te leggen. Dit slopen wordt gelukkig 
voorkomen door bestuurslid Dennis 
Goossens van VV Heijen. Alvorens 
uiteindelijk wordt besloten de boerderij 
te verbouwen tot onderkomen voor de 
plaatselijke voetbal- en tennisvereniging, 
wordt deze eerst enige tijd verhuurd 
aan de eerder geëmigreerde maar 
teruggekeerde familie Seuren. Ook 
wordt het huis nog korte tijd bewoond 
door Wiel en Til Valckx, uit Wellerlooi. 

Dit in verband met de nog in aanbouw zijnde nieuwe woning van 
dochter Ria en schoonzoon Harry Lamers, aan de Heikampseweg 44, 
bij wie Wiel en Til in gaan wonen.

Begin 1977 worden de eerste twee graveltennisbanen aangelegd op 
het perceel en op 1 september door LTC De Heikamp in gebruik 
genomen. Een caravan dient in die tijd als kleedlokaal. Het duurt nog 
tot 1980, voordat de tennisvereniging haar intrek kan nemen in het 
vroegere woonhuisgedeelte van het pand. Een jaar later worden baan 
3 en 4 geopend. Drie jaar later wordt de kantine uitgebreid en in 
1989 de berging gebouwd. In 1995 wordt het mogelijk, met behulp 
van renovatiekosten van de gemeente, vier nieuwe kunstgrasbanen 
aan te leggen. In 2004 worden de kleedkamers en douches geheel 
vernieuwd. 
In 2012 krijgen kantine en buitenwerk nog eens een flinke opknapbeurt. 

In 1979 word het boerderijgedeelte van de woning voor de 
voetbalvereniging VV Heijen, omgebouwd tot kleedruimten, kantine en 
materiaalruimte en er worden twee speelvelden en een trainingsveld 
aangelegd. Tijdens het jubileum van de vereniging, in 1980 wordt door 
de familie Koenen de gevelversiering “De Heikamp” geschonken aan 
VV Heijen.  Gert: “het hoort daar thuis, op de eigen stek”.
Door de voetbalvereniging worden in 2010 nog een grote 
materialenruimte en twee kleedkamers naast het bestaande pand 
bijgebouwd. In 2013 wordt het dak van het pand vervangen.

Tot op heden vinden veel Heijenaren nog hun vermaak op 
Heikampseweg 50A.

Wanneer Frans en Bets in 1962 in het huwelijksbootje stappen, wordt de stal van de boerderij 
omgetoverd tot een ware feestzaal waar de bruiloft wordt gehouden.
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Het feest der agrariërs…
Alles klopte die middag

Pinksterzondag 2014, die middag zal menig Heijenaar niet meer vergeten. De zon scheen, 
de tap liep, passende muziek, de sfeer perfect. Onder het genot van een kopje koffie en 
stuk vlaai werd de middag ingeleid door een ludiek optreden van de leden van de Heijense 
Revue. Daarna bekeken we met zijn allen de film over de elf Heijense agrariërs die werd 
gemaakt door het Afferdense trio Mat Wijers, Et Rijniers en Jos Gipmans

Heisafeest

open en stroomden we naar buiten, 
we roken de hapjes al. En wederom 
werden we niet teleurgesteld. In elke 
fleurig versierde stand smulden we 
van de hapjes die door de boeren en 
hun afnemers werden aangeboden. 
Smeuïge aspergesoep, pittige kipkluifjes, 
gebakken aardappelen in soorten en 
formaten, kaasblokjes, yam yam toetjes, 
gebakken champignonnetjes die Piet en 
Niek liefdevol lekkere witte bolletjes 
noemen, de chique geitenkaasamuses. 
Onder de enorme parachute ontstond 
veel saamhorigheid. Wie zijn buikje aan 
het einde van de ronde niet vol had 
heeft dat aan zichzelf te danken. De 
kinderen konden zich prima vermaken, 
spelen met de geitjes, kuikentjes 
vasthouden en aaien, springen op het 
springkussen en meedoen aan een 
voetbalspel. 

Kortom, het was een evenement 
dat zijn weerga in de regio niet kent. 
Geweldig idee vvan het HeisaTeam en 
een groot compliment aan de agrariërs 
die deze middag tot zo’n geweldig 
succes hebben gemaakt. Het was 
fantastisch.

In de editie van juli komt in samenspraak 
met het HeisaTeam nog een samen-
vatting van het hele Heisafeest.

Redactie Hèjs Nèjs.

We zagen zonder opsmuk het dagelijkse leven op de 
boerderijen van de elf deelnemende boeren, hun familie 
en medewerkers. Te veel om op te noemen trok aan 
onze ogen voorbij. Veel indruk maakten de geboortes 
van de dieren, de lieve geitjes, de weidegang van de 
vrolijke koeien, het lossen en laden van de kuikens en 
kippen, het sorteren en schillen van de asperges, de 
melkrobot en “Bertha” die continu de mest opruimde. 
Maar ook het werk op het land, het zaaien, planten en 
oogsten en het verwerken van de bloemenknollen. Niet 
te vergeten de spectaculaire uitvinding van Niek en Piet 
Franzmann met betrekking tot het plukken van de rijpe 
champignons. Uniek in de wereld. 

Na de film, de lovende woorden en het bedanken 
van de 135 vrijwilligers door de voorzitter van Hèjje 
Mojjer, Pierre Hendriks, gingen de zijkanten van de tent 
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Heisa

Nedergedaald in het 
dodenrijk, 

op de derde dag 
verrezen (2)

Het klinkt als een gejubel wanneer Paulus schrijft: “Verslonden is 
de dood door de overwinning. Dood, waar is jouw overwinning? 
Dood, waar is jouw angel?” (1Kor 15,54-55). Daarom zelfs kunnen 
christenen bij open graven het Paas-alleluja aanheffen en met vaste 
hoop zeggen: de dood van Jezus is voor alle mensen de poort, de 
toegang naar het leven.
God immers grijpt in voor het heil van de mens. De apostelen 
begrepen: hier is iets beslissends voor de hele wereld gebeurd; 
een nieuwe tijd is aangebroken. God heeft zijn trouw getoond. Hij 
brengt het heil, het echte leven tot stand en wel voor iedereen die 
daarvoor openstaat. Zo iemand wordt vrij van de dwang om zijn 
heil te moeten bereiken door eigen inspanning. De mens wordt dan 
vrij van zelfgenoegzaamheid die slechts tot zonde en schuld voert. 
Hij wordt bevrijd, verlost!
Vandaar dat de christenen geloven: Jezus heeft ons verlost door 
zijn leven, sterven en verrijzen. Wij zijn bevrijd uit angst en nood, 
bevrijd uit een heilloze toestand van verwijderd te zijn van God. 
Jezus’ mensenliefde tot de lichamelijke dood toe, laat zien hoe 
intens Jezus zich naar de verloren mens toegekeerd heeft. In Jezus 
heeft God laten zien dat Hij een vijand van de onherroepelijke 
dood is en een vriend van het leven. Men kan ook zeggen: sinds de 
verrijzenis van Jezus betekent de lichamelijke dood niet meer het 
vallen in het niets van een eeuwige dood maar wel de doorgang 
naar het nieuwe, definitieve en volle leven bij God.
Pastoor H. Reijnen

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

Zaterdag 05 juli 
geen dienst

Zondag 06 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 12 juli 19.00 uur  
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 13 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 19 juli 
geen dienst

Zondag 20 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 26 juli 19.00 uur  
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 27 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering

Juli
2014

vieringen in

Er wordt weer hard gewerkt aan het nieuwe vieringenschema voor de 
maanden september 2014 tot en met januari 2015. De diverse Heijense 
(muziek)verenigingen die door het jaar heen een bijdrage leveren aan 
een mis of dienst ontvangen het schema om aan te geven wanneer zij 
deelnemen aan een dienst. Graag uiterlijk de eerste week van juli een 
reactie sturen zodat het schema voor de vakantie rond is. 
Bij voorbaat dank

Vieringenschema
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Op 2 mei jl. werd door de kinderen, kleinkinderen, verdere 
familie, vrienden, buren en veel Heijenaren afscheid genomen 
van Agnes. Dit vond plaats tijdens een sfeervolle viering in onze 
parochiekerk, die door velen werd bezocht.
Agnes was weliswaar geen Heijense van geboorte, maar heeft 
wel heel lang deel uitgemaakt van de Heijense gemeenschap. 
Haar echtgenoot Grad heeft jarenlang op diverse plaatsen een 
scheepsbouwbedrijf gerund en heeft zich tenslotte in Heijen 
gevestigd. Daar bouwde hij – samen met zijn zoon – het bedrijf 
uit. Er brak een hele zware tijd voor Agnes aan toen haar man een 
zeer ernstig bedrijfsongeval overkwam. Zij heeft de lange tijd van 
herstel en revalidatie voor hem gezorgd; niets was haar teveel. 
Maar ondanks dit alles was Agnes er ook voor haar gezin. Haar 
grote hart voor haar man, haar gezin, de verdere familieleden 
en niet te vergeten het familiebedrijf was spreekwoordelijk. 
Daarnaast zag zij kans haar hobby’s uit te oefenen: bakken en 
koken. Ook de tuin was bij haar favoriet. Kortom: Agnes was van 
vele markten thuis. Niet zo lang geleden verruilde zij haar huis 
aan de Heikampseweg voor een appartement in Boxmeer, waar 
zij dicht bij haar dochter Suzanne en haar gezin woonde. Helaas 
heeft haar verblijf daar niet lang mogen duren.
Zij werd tijdens de uitvaartviering door haar zoon geroemd om 
haar vele kwaliteiten met enkele treffende citaten uit het boek 
“Spreuken” van het Oude Testament:
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan 
edelstenen. Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is zij in de weer. 
Zij waakt over haar huishouding; niets doen is haar onbekend. Haar 
kinderen prijzen haar en haar man bejubelt haar. Er zijn veel sterke 
vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Charme is bedrieglijk en 
schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer 
moet worden geprezen. Moge zij de vruchten plukken van haar 
werk”.
De dankbaarheid voor alle zorgen voor haar naasten zal hun 
pijn om het verlies verzachten. Moge Agnes nu rusten in de 
eeuwige vrede van haar Heer en Schepper.

In memoriam: 
Agnes van Wezel-van Leur

Op zondag 11 mei heeft Wim voor de laatste keer de dienst 
muzikaal opgeluisterd. Toen het Gregoriaans koor samenging 
met Gennep kwam er een eind aan elke zondagmorgen 
Gregoriaanse opluistering. Hiervoor is Wim toen samen 
met enkele anderen de volkszang gaan begeleiden. Maar 
gaandeweg werden het steeds meer zondagen. Door Wims 
verhuizing naar Bergen is hieraan een einde gekomen. Wim, 
bedankt voor je inzet en trouwe dienst en nog fijne jaren 
samen met je vrouw in je nieuwe huis. 
Het kerkbestuur

Voor een mis per maand hebben we een nieuwe cantor 
kunnen vinden, Henk Lietmeijer. Hartelijk dank!

Afscheid cantor Wim Linssen
Heisa

Het in 1969 geplaatste raam ter nagedachtenis aan de Heijense 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gemaakt door W. Klabbers 
uit Milsbeek hebben we moeten vervangen omdat het onherstelbaar 
beschadigd was. Het nieuwe raam is uitgevoerd door Sophie Lanham 
van atelier ‘The looking glass’ in een heel andere techniek maar de 
voorstelling is zo goed mogelijk gekopieerd.
In het bovenraam staat de zon centraal, symbool van nieuw licht 
en leven. In het onderraam stelt de blauwe streep de Maas voor, 
het water waarin iemand herboren wordt bij het doopsel maar ook 
het water als levensadem voor alle leven. Ook de jaartallen 1940 
en 1945 staan erop vermeld. Deze jaren 
hebben in veel families diepe, onuitwisbare 
sporen achtergelaten. Hartelijk dank aan 
allen die ons met informatie of anderszins 
geholpen hebben deze vervanging 
mogelijk te maken. 
Het kerkbestuur

Oorlogsmonument: het 
raampje in de Mariakapel

In de woord- en gebedsdienst van 28 juni gaat Harry de laatste 
keer voor. Hij was een van de eerste voorgangers toen nog bij 
pastoor Jaspers en toen was het alleen nog af en toe invallen. 
Nadat pater Gruyters vertrok naar Brazilië was er op de 
zaterdagavond altijd een woord- en gebedsdienst waarin door 
Harry een vaste plek in het team vervuld werd.
Harry, bedankt voor je trouwe inzet op deze plek en we hopen 
dat je de andere vrijwilligerstaken toch nog even blijft waarnemen. 
Het kerkbestuur

Afscheid Harry Klaver bij 
woord- en gebedsdienst

Na de dienst op tweede pinksterdag 9 juni is het winnende 
lotnummer voor de paaskaars getrokken. Dit is nummer 385 
geworden. De gelukkige met dit lotnummer kan de kaars ophalen 
bij pastoor Reijnen. Veel plezier ermee.

Paaskaars
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Deze onbedoelde woordspeling viel midden in het gesprek dat wij voerden met 

postcommandant Lia Gaebler (43) van Brandweer Gennep en zeg nou zelf: is dat geen 

mooie titel voor een verhaal over deze onmisbare instantie?   

Met de zomer in zicht dachten wij dat een 
interview met de Brandweer en alles wat daarom 
heen speelt een mooi onderwerp zou zijn voor 
ons blad. Het brandgevaar in de natuur is in 
deze periode vele malen groter en wij vroegen 
ons af, wat kan de burger doen om schade te 
voorkomen en hoe kan de burger de brandweer 
helpen? Lia komt met praktische aanbevelingen, 
daarover verderop meer.

Wat omvat precies jouw functie, Lia?

Lia: “Mijn functie omvat voornamelijk de schakel 
te zijn tussen de Veiligheidsregio Noord Limburg 
en de plaatselijke brandweer in Gennep. Een 
vrijwilligersfunctie overigens. Ik heb een eigen 
baan bij de Veiligheidsregio en ben tijdelijk 
gestationeerd in Gennep na het vertrek van 
de vorige postcommandant. Ik werk hier nu 
tien maanden en verwacht rond 1 juli weer 
te vertrekken. Hopelijk is er dan een nieuwe 
postcommandant. Deze vrijwilligersfunctie is 
soms wat lastig te combineren met mijn gezin. 
Omdat we met veel vrijwilligers werken is het 
vaak avondwerk. Want het is dan wel vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend! Ik wist overigens op mijn 
achtste al dat ik in dit vak wilde gaan werken, ik 
ben er mee opgegroeid, mijn vader was ook bij 
de brandweer. In dat opzicht ben ik “genetisch 
verpest,” haha, al vind ik het het mooiste beroep 
van de wereld. Ik zou echt niet weten welk 
beroep ik anders zou willen doen!”

OK, er komt een melding binnen en wat 
gebeurt er dan?

En Lia vertelt: “de melding komt binnen via een 
pager die aan de broeksriem zit. Daarop staat de 
soort melding, het adres van de melding en de 
voertuigen of ploegen die gealarmeerd zijn. Er zijn 
globaal drie soorten meldingen: de automatische 
melding, een brandmelding die door iemand 

Interview

wordt gemeld, of een hulpverleningsvraag. Een automatische 
brandmelding komt van een brandmeldinstallatie van bijvoorbeeld 
een bedrijf of zorginstelling, en een onder een hulpverlening valt 
onder andere een ongeval op de weg of een koe in de sloot. Een 
brandmelding spreekt voor zich: iemand belt dat er ergens brand 
is. De vrijwillige brandweerlieden laten bij meldingen gelijk “alles uit 
de handen vallen”. Er zijn vooraf goede afspraken gemaakt met de 
werkgevers. Ze komen zo snel mogelijk naar de kazerne, trekken hun 
brandweerpakken aan die al helemaal voorbereid klaar liggen. Van de 
24 mensen die in dienst zijn krijgt in de avond en nacht de helft een 
melding, overdag gaat de pieper bij alle 24. Bij elke oproep is er één 
brandweerman de bevelvoerder. Hij of zij deelt de groep in: jij bent 
chauffeur, jij zit in de aanvalsploeg, jij in de waterploeg. Er is geen 
overleg of discussie in dit soort gevallen.
Je weet nooit hoeveel mensen er snel ter plaatse zullen zijn, want als 
je met een belangrijke klus voor je baas bezig bent kun je niet altijd 
direct van je werk weg. Ik heb natuurlijk het liefst mensen uit de nabije 
omgeving, mensen die binnen enkele minuten in de kazerne kunnen 
zijn. Er is een site waarop vrijwilligers aan kunnen geven wanneer zij 
niet beschikbaar zijn. Onderling worden goede afspraken gemaakt 
over de bereikbaarheid. In globaal 98-99% van de gevallen zal het 
voertuig vol zijn.”

Waaruit bestaat jullie materieel?

Nu wordt het interessant, want natuurlijk worden we rondgeleid in de 
kazerne waar al het brandweerspul prachtig staat te glanzen. Er staan 
twee wagens (autospuiten noemt Lia die) en we staan echt te kijken 
van alle hightech die in zo’n wagen verstopt zit. Alles heeft zijn vaste 
plaats. Er zijn zeven zitplaatsen, de zevende is voor een brandweerman 
of -vrouw in opleiding. De andere zes voor de brandweerlieden zelf. 
Voorin zitten de chauffeur en de bevelvoerder. Beide wagens hebben  
2000 liter water mee. Soms is er meer water nodig; in dat geval 
wordt er bijvoorbeeld water uit het waterleidingnet gehaald of uit 
de Niers. Ook is er de mogelijkheid om de enorme waterwagen in 
te zetten. Die neemt 10.000 liter water mee. Er is een boot voor 
werk op het water en er is oefenmaterieel. Er staat sinds begin dit 
jaar ook een ambulance gestationeerd in de kazerne. En ja, dan staat 
er natuurlijk ook nog de SIV (Snel Inzetbaar Voertuig) waar in de 
politiek zoveel over te doen is geweest en nog is. Deze wagen rukt 
uit met twee man erop. Er zijn voor dit voertuig overdag permanent 

“Wij lopen allemaal warm
voor brand…..”
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twee medewerkers in de kazerne aanwezig en zij kunnen dus binnen een minuut 
onderweg zijn. Zij kunnen alvast beginnen met de verkenning of de werkzaamheden 
op de plaats van het incident, terwijl de rest van het materieel nog onderweg is. 
Een klein klusje knappen zij met zijn tweeën op. Op de SIV kunnen ook vrijwilligers 
zitten. Sommigen werken aan het onderhoud van het materiaal tijdens de wachttijd, 
of zijn flexwerkers voor hun normale baan. De SIV rijdt voorlopig als proef en alleen 
overdag. Er zal een evaluatie komen, waarna bepaald wordt of de SIV 24 uur per dag 
bemand gaat worden. In de komende periode zullen nog meer personeelsleden in 
de regio opgeleid gaan worden.

Hoe werkt het nu allemaal in de praktijk, stel er is een grote brand buiten Gennep?

Lia vertelt dat uiteraard het materieel ook wordt ingezet bij calamiteiten in andere 
gemeenten binnen of buiten de regio Noord-Limburg als dat nodig blijkt te zijn. Als 
voorbeeld noemt zij de deelname aan de brandbestrijding in Hoenderloo, afgelopen 
Pasen. Gennep beschikt over een autospuit die ook op ruw terrein kan worden 
ingezet. De Brandweer verleent bijstand aan elkaar en daardoor kan ook landelijk 
een beroep worden gedaan op de regiokorpsen. Voor Hoenderloo kwamen de 
Noord-Limburgse voertuigen bijeen in Mook, van daar ging het de Veluwe op. Ook 
de contacten met het nabije Duitsland zijn buitengewoon goed te noemen.

De Brandweer van Kranenburg heeft een prachtig toepasselijk schilderij geschonken 
bij de opening van de nieuwe kazerne in Gennep. Ook bestaan er goede contacten 
met Mook, Oeffelt en Bergen. Als het Gennepse korps bijvoorbeeld een uitje heeft 
komen de buren naar Gennep. Omgekeerd gebeurt dat natuurlijk ook. Lia: “We 
hebben hetzelfde vak en we lopen allemaal warm voor brand!” Moj toch? “Natuurlijk 
verliezen we niet uit het oog dat brand verschrikkelijk is voor de mensen die het 
overkomt,..”
Per jaar verwerkt de Gennepse brandweer circa honderdvijftig meldingen. Daarvan 
zijn gemiddeld vijftig hulpverleningsvragen: auto tegen een boom, tankwagen op 
zijn kant, verdrinkingsgevallen. Ongeveer vijftig brandmeldingen komen er jaarlijks 
binnen, denk aan woningbrand, schuurtjes of natuurgebied. En dan nog zo’n vijftig 
automatische meldingen. Als brandweerman of -vrouw maak je dus nogal eens wat 
mee. Door na te praten en eventueel professionele hulp in te schakelen probeert 
men trauma’s te voorkomen.

Heb je nog tips voor ons, inwoners van Heijen, voor de zomer?

Nou Lia heeft er wel een paar. We nemen ze een voor een door: Rookmelders in huis! 
En oefenen is van levensbelang. Je zou het thuis ook moeten doen. Stel er is brand 
wat doe je dan? Vertel je kinderen dat ze zo snel mogelijk naar buiten moeten. Zorg 
dat er altijd een (reserve)sleutel op een vaste, afgesproken plaats voorhanden is.  Bel 
eerst 112 voordat je zelf gaat blussen. Bij 112 krijg je altijd eerst de vraag: Brandweer, 
Politie of Ambulance? Geef duidelijk aan wat je nodig hebt en waar en leer dit ook 
aan je kinderen. Kinderen vanaf vijf jaar snappen dit vaak al. Gooi geen water op een 
brandende frietpan. Levensgevaarlijk! Dat overleef je niet. Maak je barbecue niet met 
spiritus of een ander vloeibaar middel aan maar met aanmaakblokjes. Een barbecue 
in de fik kan overigens wel met water worden geblust. Als het een gasbarbeque is, 
moet je eerst de gaskraan dichtdraaien. Geen peuken weggooien in het bos! Je zou 

denken dat iedereen dit wel weet, toch zijn bijna alle 
bosbranden het gevolg van menselijk handelen, want 
“vogeltjes roken niet”, aldus Lia.
Zelfs in de winter kan de natuur soms erg droog zijn.
Onkruidbranders zijn ook link! Bij droogte staan je 
planten of bomen zo in brand. Uitkijken dus!
Een kamer kan binnen drie minuten volledig in brand 
staan, dus snel wegwezen! Vroeger duurde dit nog 
tot 17 minuten, maar tegenwoordig worden sneller 
brandende materialen gebruikt.
Alle elektrische apparaten kunnen brand veroorzaken. 
Er ontstaat vaak brand door de wasmachine of de 
wasdroger.

Lia: “Wij komen bij bedrijven en horecagelegenheden 
en geven advies over brandpreventie. In het verleden 
werd dit niet altijd serieus genomen. Pas als het kalf 
verdronken is dempt men de put. Denk aan Volendam. 
Toen pas kreeg men in de horeca meer begrip voor 
brandveiligheidsmaatregelen.
In de afgelopen jaren is landelijk in kaart gebracht waar 
en bij welke groep het grootste  risico bestaat om te 
overlijden door brand.. En dat blijkt voornamelijk te 
liggen bij de 60 plussers die ook nog minder mobiel 
zijn. Een kwetsbare groep, die de komende jaren alleen 
maar groter zal worden. Onze mensen gaan nu vaak 
naar organisaties als KBO toe om voorlichting te geven 
over brandpreventie. Hopelijk werpt het binnen een 
paar jaar zijn vruchten af.”

Postcommandant Lia Gaebler
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in de rubriek

Rauwe hammen

Een lekker stukje verantwoord vlees voor elke gelegenheid

WE ZIJN
EUROPESE BEKERWINNAAR!



Even voorstellen…
Voor een aantal van jullie zullen we inmiddels al bekend zijn, maar dat zal zeker niet voor iedereen gelden. Wij zijn Stichting Oranje Comité 

– Kinder Vakantie Werk Afferden. Met acht bestuursleden en vele vrijwilligers organiseren wij in Afferden ieder jaar de Koningsdag, het 

Sinterklaasfeest en Kinder Vakantie Werk.
Kinder Vakantie Werk, beter bekend als KVW, vindt altijd plaats in de laatste week van de zomervakantie. Ieder jaar kiezen we een thema, 

waaromheen we dan allerlei activiteiten organiseren. De week begint op maandagmiddag met een toneelstuk voor alle deelnemers. Dinsdag 

vindt de spellendag plaats voor de kinderen uit groep 1 t/m 3. Op woensdag en donderdag zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 aan de beurt. 

Meestal bestaat de woensdag uit een spellendag en wordt op donderdag een speurtocht gehouden. Voor een deel van de kinderen is het ook 

mogelijk om van woensdag op donderdag te blijven slapen op het kamp. Op vrijdag zien we alle kinderen van groep 1 t/m 8 weer terug. Er 

wordt dan een groot spellentoernooi georganiseerd, met veel opblaaskussens en waterspellen. 
Nu ook voor basisschoolleerlingen uit Heijen! De afgelopen jaren neemt het aantal leerlingen op de basisschool steeds verder af. Dat heeft ons er enkele jaren geleden toe doen besluiten 

om niet alleen de kinderen uit Afferden, maar ook de kinderen uit Heijen uit te nodigen voor Kinder Vakantie Werk. Tot onze grote vreugde 

hebben we gezien dat er steeds meer kinderen uit Heijen de weg naar Kinder Vakantie Werk Afferden weten te vinden. Hopelijk neemt deze 

groei de komende jaren alleen maar toe, en kan Kinder Vakantie Werk nog vele jaren blijven bestaan. 
Vrijwilligers gezocht!
Om KVW mogelijk te kunnen maken, hebben we veel hulp van vrijwilligers nodig. De afgelopen jaren zijn dit voornamelijk vrijwilligers uit 

Afferden geweest. Nu er steeds meer kinderen uit Heijen gaan deelnemen, lijkt het ons leuk als er ook vrijwilligers uit Heijen mee gaan doen! 

Je kunt je opgeven als vrijwilliger wanneer je minimaal twee jaar van de basisschool af bent. Jezelf opgeven kan voor de gehele week of voor 

losse dagen. Voor de vrijwilligers wordt er op de vrijdagavond aan het eind van KVW ieder jaar een vrijwilligersfeest georganiseerd. 

Wat, waar en wanneer?KVW 2014 vindt dit jaar plaats van maandag 18 augustus t/m vrijdag 22 augustus. Enkele weken voordat de zomervakantie begint, zullen er 

op school boekjes worden uitgedeeld, waarmee je je kunt opgeven. Het boekje kan ingeleverd worden bij juffrouw Marieke op de basisschool. 

Wil je jezelf opgeven als vrijwilliger, of heb je nog vragen, stuur dan een mailtje naar renske_van_vugt@hotmail.com. Voor meer informatie en 

de foto’s van KVW van de afgelopen jaren kun je kijken op onze website: www.kvw-afferden.nl.
Hopelijk zien we jullie allemaal in augustus!Het Oranje Comité – Kinder Vakantie Werk Afferden

Stichting Oranje Comité – Kinder Vakantie Werk Afferden 

Nu we er toch zijn….

neemt Lia de gelegenheid te baat te werven voor vrijwillige brandweerlieden. Men 
komt op dit moment mensen te kort. De Gennepse brandweer is op zoek naar 
mensen in de leeftijd van 18 tot ca. 40 jaar, die bij voorkeur zowel in de buurt 
wonen als werken. Man of vrouw, dat maakt niet uit. Je moet geen hoogte- of 
engtevrees hebben en niet bang zijn aangelegd. Je moet het niet erg vinden om 
“met je voeten in de klei te staan”, zoals Lia dat zo plastisch weet uit te drukken. 
Op maandagavond komen alle vrijwilligers bijeen in de  Brandweerkazerne om te 
oefenen. Na de oefening praten de meesten nog wat na en ja, er wordt voor de 
gezelligheid ook wel eens een frikadelletje gebakken. Lees over de vacature op de 
website van de Veiligheidsregio Limburg Noord (www.vrln.nl). Hij staat ook op de 
website van de gemeente Gennep en zelfs op de achterkant van dit blad. Op de site 

van brandweer Gennep (www.brandweergennep.nl) is 
meer informatie over het korps te vinden.
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Interview dorpsbewoner

Sinds september vorig jaar heeft fysiotherapeut Erwin Jansen (45) samen met zijn Mal-

dense zakenpartner Harald Bant een eigen pand betrokken aan de Langeweg in Gen-

nep. Voorheen zat de fysiotherapiepraktijk, genaamd ESP, in het pand aan de Maasweg,  

bij Fitland. Ook is Erwin sterk betrokken bij een groot project in Kenia. Alle reden dus 

om deze enthousiaste Heijenaar op te zoeken voor een interview. We waren welkom 

in de praktijk en kregen eerst een rondleiding door het prachtig opgeknapte gebouw.

Van wasserij naar fysio-praktijk
Het eerste dat opvalt als we de praktijk 
binnenkomen is de grote trainingszaal in 
het midden. Aan de achterzijde zijn grote 
raampartijen geplaatst waardoor het heel 
licht is in het gebouw. Het is half 9 ’s avonds. 
Er wordt echter nog volop getraind door de 
BHV’ers van Dichterbij en andere cliënten.
In het pand zat vroeger een wasserij. 
Er moest veel verbouwd worden maar 
het resultaat is verbluffend. Rondom de 
binnenmuren is een tweede verdieping 
gerealiseerd met een balustrade van waar je 
uitkijkt op de trainingszaal beneden. Er zijn 
diverse behandelkamers, opleidingsruimtes 
voor post-HBO onderwijs en een kantine/
keuken. 

Er is maar liefst 
anderhalve kilometer 
steigerhout verwerkt! 

Ondanks de strakke uitstraling die 
fitnessapparaten nu eenmaal hebben 
oogt het toch erg gezellig en dat komt 
niet in de laatste plaats door de houten 
meubelen en balustrade die gemaakt 
zijn in de Maatwerkplaats. Een geweldig 
staaltje vakwerk. Er is maar liefst anderhalve 

kilometer steigerhout verwerkt! Beneden bevindt 
zich, behalve de trainingszaal, ook een receptie en een 
koffiecorner met leestafel. Na training of behandeling 
strijken de mensen neer voor een lekker bakje (gratis) 
koffie en om te kletsen. Erwin: “We merken dat daar veel 
behoefte aan is, vooral onder de ouderen. We willen ook 
graag onze sociale betrokkenheid tonen en dat doen we 
met dit gezellige hoekje.”

En nu Erwin zelf.
Erwin is een zoon van Jo en Marietje Jansen en werd 45 
jaar geleden geboren in Café de Klomp. Hij is getrouwd 
met Cristien en ze hebben twee kinderen, Raï en Iza. Het 
is een sportief gezin, Erwin voetbalt bij VV Heijen 3 en 
begeleidt het 1e team (is de medisch therapeut). Cristien, 
Erwin en Iza tennissen, Iza volleybalt, en Raï keept bij JVC 
in Cuijk en in het KNVB regioteam. Verder speelt Erwin 
graag gitaar. Kort na zijn opleiding tot fysiotherapeut 
belandde hij voor zijn eerste baan in Duitsland. Daarna bij 
Maria Roepaen (nu Dichterbij) tot vijf jaar geleden. Samen 
met zijn vriend Perry van Loosbroek deed hij sportfysio. 

Erwin Jansen leidt fysiotherapeuten op in Kenia…
“Het mes snijdt aan twee kanten”
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In de sloppenwijken wordt heel veel 
gevoetbald. Er zijn veel talenten, maar 
ook heel veel blessures. Kinderen die 
geblesseerd raken worden aan de kant 
geschoven, er komt meteen een ander in 
het spel. Opgelost. Maar het geblesseerde 
kind is de dupe. Midden in de 
sloppenwijken van Nairobi is de Stichting 
MYSA (Mathare Youth Sport Association) 
actief, die is opgericht door een voormalig 
Canadees diplomaat, Bob Munro. Hij was 
er in Malden ook bij. Hij zet zich al jaren in 
voor de kinderen in de deze afschuwelijke 
wijk, het afvalputje van Nairobi.. Het 
motto van de Stichting MYSA is: “als jij 
iets doet voor de maatschappij doet de 
maatschappij iets voor jou.” Kinderen 
worden gemotiveerd de handen uit 
de mouwen te steken, bijvoorbeeld 
schoonmaken. Daarvoor krijgen ze punten 
en die punten kunnen ze inwisselen voor 
activiteiten als toneel, sport, drama of 
muziek. Naast deze activiteiten loopt een 
voorlichtingsprogramma, bijvoorbeeld 
over tuberculose, drugs. Het doel hiervan 
is preventie, voorkoming van ziektes en 
blessures.

Het motto van de 
Stichting MYSA is: 

“als jij iets doet voor 
de maatschappij doet 
de maatschappij iets 

voor jou.” 

Harald en Erwin, getriggerd door het 
verhaal van Bob, reisden drie jaar geleden 
voor het eerst samen naar Kenia en 
bezochten daar de sloppenwijk waar de 
Stichting MYSA actief is. Ze waren enorm 
getroffen door de verschrikkingen die ze 
daar aantroffen. Er wonen daar 700.000 

Harald Bant was eigenaar van ESP (European Sports Physiotherapy). 
Geprobeerd werd een samenwerking tussen Dichterbij en ESP tot stand 
te brengen, maar dat mislukte. Erwin kocht zich vervolgens in bij ESP. De 
praktijk bestaat uit drie onderdelen.
Erwin: “De reguliere fysiotherapie met allerlei verbijzonderingen en 
daarnaast medische fitness en re-integratie. Die drie onderdelen lopen 
allemaal door elkaar heen in de trainingszaal. We helpen bedrijven met re-
integratieplannen. Het is van belang voor bedrijven dat zieke werknemers 
zo snel mogelijk weer op de been zijn. Het wereldje hier is zeer divers, 
heel geoefende (top)sporters die hier revalideren van een blessure en 
daartegenover mensen die amper drie stappen kunnen lopen door 
longproblemen enzovoort. Deze processen lopen hier door elkaar heen 
en werken heel motiverend op beide groepen. 
Er komt hier ook veel beginnend sporttalent, aankomende toppers. We 
hebben zelfs wel eens een bondscoach over de vloer gehad, die zijn talent 
hier wilde laten revalideren. Mensen komen uit alle windstreken. De praktijk 
is ’s morgens om 8.00 uur al open en we gaan door tot 10 uur ’s avonds. 
We zijn vijf jaar geleden begonnen met vijf medewerkers, momenteel 
zijn we met negen therapeuten, twee medische fitnessinstructeurs, twee 
secretaresses en een interieurverzorgster.”

Connectie met Kenia
De vraag is natuurlijk: hoe zijn jullie in contact gekomen met het project 
in Kenia?
En Erwin vertelt. “Harald voetbalt in Malden en daar was een voetbalteam 
uit Kenia te gast, hierheen gehaald door de KNVB om sporters kennis 
te laten maken met onze cultuur enzovoort. Dat was voor zowel de 
Maldense als voor de Keniaanse sporters één groot feest. Dit jaar gaat 
er voor het eerst ook een team naar Kenia. Harald verdiepte zich in de 
achtergrond van deze jongens: de sloppenwijken van Nairobi.

Erwin Jansen in zijn ESP outfit

vervolg op blz 33
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mensen in totale armoede en tussen vuilnis. Hoe kunnen we de Stichting 
helpen was de grote vraag. Het lijkt een hopeloze zaak, toch bedachten ze 
iets constructiefs. Een opleiding tot fysiotherapeut. De sloppenwijk bestaat 
uit twintig “wijken” de een nog erger dan de ander, allemaal met een 
eigen dorpsraad. Uit al die wijken rekruteerde de Stichting kandidaten. De 
geselecteerde groep van twintig personen bestaat uit tien mannen en tien 
vrouwen. Men hecht bij de Stichting zeer aan de emancipatie van vrouwen. 
Zij worden door Harald en Erwin in twee jaar opgeleid tot fysiotrainer. 
Eerst een intensieve scholing van drie weken face to face, verder met 
boeken en via internet. Men leert de basisbeginselen van fysiologie en 
anatomie en behandelmethodes. Drie cursisten zijn inmiddels afgehaakt. 
Waar die zijn gebleven en of ze überhaupt nog leven weet men niet. 
Iets onvoorstelbaars in Nederland! De overgebleven zeventien zullen in 
december bij Harald en Erwin afstuderen en de beste drie studenten 
gaan naar de reguliere fysio-opleiding van Nairobi om verder te studeren. 
De anderen zullen zich een aantal uren per week in moeten zetten voor 
de Stichting en op hun beurt weer hun kennis moeten doorgeven aan 
nieuwe cursisten. 

De opleiding kost 3000 euro per 
student, in totaal moet er dus 9000 euro 

binnengehaald worden. 

Zij nemen het werk van ESP dus zelf over. Erwin: ”Je moet de vis niet 
naar de mensen brengen, je moet ze leren hoe ze moeten vissen!” De 
mensen daar hebben het heel zwaar, zijn ondervoed en slecht belastbaar. 
Drugs, alcohol, criminaliteit en zelfs religie vormen de problemen. Als je 
ze preventietechnieken aan kunt leren maakt dat een wereld van verschil. 
ESP is op dit moment bezig fondsen te werven voor de studie van de drie 
beste studenten. De opleiding kost 3000 euro per student, in totaal moet 
er dus 9000 euro binnengehaald worden. Dat lijkt voor ons peanuts maar 
daar is het een kwestie van overleven of niet.

Toen Erwin en Harald voor het eerst in het activiteitencentrum van 
MYSA kwamen was het eigenlijk een dooie boel. In de afgelopen jaren is 
er echter heel veel veranderd. Zij gaven aan wat er zou moeten gebeuren: 
het moest een revalidatiecentrum worden met trainingsfaciliteiten. De 
mensen die zij aan het opleiden waren moesten daar aanwezig zijn om 
mensen die hulp nodig hadden te helpen. Erwin: “Dat was toen onze 
droom en toen we afgelopen februari terugkwamen zagen we daar 
mensen, zelfs in rolstoelen, die geholpen werden. Er waren begeleiders 
aanwezig. Het centrum is nu zelfvoorzienend, er was dus al een hele stap 
gedaan. Daar waren we erg blij mee!”

Kun je ons nog wat over je ervaringen daar vertellen, Erwin?
Een ander, langlopend project van de Stichting MYSA is het realiseren 
van bibliotheken in alle wijken van de sloppenwijk. Men heeft beschikking 
over internet en vrijwel iedereen heeft een mobiele telefoon. Vodafone 

is daar erg actief en het kost bijna niks. 
Dat zelfs bewoners van deze wijken 
toegang hebben tot de sociale media is 
een enorme stap voorwaarts, zeker voor 
de jeugd. Op deze pagina’s zie je foto’s 
van de projecten die door ESP gesteund 
worden. De Stichting MYSA is er ook veel 
aan gelegen vrouwen te betrekken in hun 
projecten. 

“Je kunt er zo veel over vertellen” aldus 
Erwin. “Wat ons het meeste motiveert 
is dat wij de mensen daar veel kunnen 
leren, maar dat wij ook zo veel van hen 
opsteken. Ondanks armoede, criminaliteit, 
ziektes en andere sociale ellende zie je 
overal lachende mensen. Wij leren van 
hen hoe je daarin kunt overleven, hoe zij 
blessures te lijf gaan, hoe je met schaarste 
om kunt gaan. Het mes snijdt aan twee 
kanten, zeggen wij altijd.”

Mochten particulieren en/of bedrijven zijn 
die het werk van de Stichting MYSA in 
Nairobi willen steunen kunnen ze contact 
opnemen met:

ESP, Erwin Jansen
Langeweg 204, 6591 XA Gennep
Telefoon 0485-516009
Website www.espcentrum.nl en 
www.friendsformysa.nl

Het moet toch mogelijk zijn die negen-
duizend euro’s bij elkaar te krijgen voor 
de opleiding van de drie gemotiveerde 
Keniaanse fysiotherapeuten! 

InterviewInterview dorpsbewoner

Erwin demonstreert een behandelmethode aan de geïnteresseerde studenten
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Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt 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.
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Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Zaterdag 28 juni
19.30 uur Zaal Schuttershof

Heijen Open Air

Zaterdag 5 juli
19.30 uur D’n Toomp 

Fanfare E.M.M. - Midzomeravondconcert

Vrijdag 11 juli
20.00 uur Zaal Schuttershof

Bluesavond met m.m.v. Tuesday Bluesday. 

Zondag 3 augustus
Manege De Kleine Hoef

L.R.V.  Ons Genoegen - Dressuurwedstrijden 
en -show

Donderdag 21 augustus
Aanvang: 12.30 uur

Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Vrijdag 5 september
Aanvang: 20.00 uur Plan B

Feestavond voor jong en oud met Soreway; georga-
niseerd door de slagwerkgroep van EMM; opbrengst 

voor Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) 

Zondag 7 september
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermisfrühschoppen

Donderdag 18 september
19.30 uur Zaal Schuttershof Zij Aktief

Informatie-avond orgaandonatie

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:
30 juli 2014.

Agenda 2014 Belangrijke telefoonnummers

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

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  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767



Kijk voor de vacature op

Gennep

www.vrln.nl Limburg Noord
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

Benieuwd wat we 
voor uw organisatie 

kunnen betekenen?
Voor al uw online en offline 

concepten, acties en reclame-
uitingen kunt u bij ons terecht. 
Voor meer informatie bezoek onze 
website of kom een keer langs in 
de tramhalte.

doeltreffend


