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Dit is de laatste Hèjs Nèjs van voor de vakantie. Eind september verschijnt
de volgende pas. De redactie neemt het er even van, maar niet heus, want er
is/wordt al volop gewerkt aan de uitgave van september. In Bericht van het
bestuur leest u de laatste ontwikkelingen over de (overlast van de) Maasbrug
in de A77. De Heijense raadsleden hebben we gesproken met als thema: ‘De mens achter het raadslid’. Verder
onder meer een interview over de Maatwerkplaats aan de Boxmeerseweg en met het bestuur van de Heijense
tak van Zij-Actief. In Spelen met taal de laatste doordenkertjes van Paul Rongen in Hèjs Nèjs en een verwijzing
naar zijn nieuwste boekwerk. Tevens zijn de gebruikelijke onderdelen als Heisa, verenigingsnieuws etc. weer van
de partij.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier en natuurlijk een fijne vakantietijd!
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Column
Helemaal niets aan de
hand……?!
Het was zo’n lome zomerdag, eind juni. Een graad of
24 en erg stoffig. Zou volgens de weervoorspellers niet
lang meer duren: een overvloed aan stofverwijderende neerslag hadden ze in het vooruitzicht gesteld.
Moest een keer naar het gemeentehuis, af en toe moet
je daar even zijn. Dit keer omdat mijn ja/nee sticker
de ontvangst van de nieuwste gemeentegids verhinderde. Een uitermate vriendelijke mevrouw hielp me
aan de nieuwste gids, die omwille van de actualiteit
ook helemaal digitaal is en wordt bijgehouden in de
loop van het jaar. Dit belooft onze trotse burgemees-

ter in zijn voorwoord. We mogen allemaal eigenlijk
wel een beetje trotser zijn op onze gemeente: er komt
veel fraais van en uit de grond. De mooie Hoofdstraat
in Heijen hebben we al, nu ook een rotonde in Milsbeek bij de Zwarteweg met de unieke stonehands, het
centrum van Gennep gaat er fiks op vooruit en straks
is Heijen weer aan de beurt met de aanvullende woningbouw, het nieuwe kerkplein, het evenemententerrein en De Brem. Desondanks hoor je toch vaak
kritiek op alles wat ‘de gemeente’ doet. In Nijmegen
hebben ze daar het woord ‘nuilen’ voor uitgevonden.
Op de terugweg zag ik, dat de canna’s bij meneer
Van Doorn er wederom prachtig bij staan. Uit enkele
knollen groeien enorme planten met prachtige bloemen! In mijn moestuin (jawel) idem dito: je stopt een
paar bonen of piepers in de grond en de vermeerdering is enorm. En de vakantieperiode is al begonnen
of staat voor de deur. Euforie alom dus. Vanaf deze
plaats wens ik iedereen een fijne en voorspoedige tijd
en wat deze plek betreft tot eind september als de volgende Hèjs Nèjs verschijnt.

Kermis Frühschoppen concert
Het is haast zover. De kermis van Heijen staat weer
voor de deur. Dit betekent ook dat traditiegetrouw
Die Original Maastaler op kermiszondag het
frühschoppenconcert verzorgen. Dit jaar vindt dit
plaats op zondag 7 september vanaf 12.00 uur in
gemeenschapshuis D’n Toomp. Naar aanleiding van
de formulieren van de laatste twee optredens waarop
u kon aangeven welke nummers u graag eens zou
willen horen brengen wij de vier liedjes ten gehore
die de meeste stemmen hebben gekregen. Wilt u
weten of uw nummer daarbij zit reserveer dan deze
zondag in uw agenda zodat we er met zijn allen een
paar gezellige uurtjes van kunnen maken. In de pauze
worden er prijzen weggegeven naar aanleiding van de
in het afgelopen jaar verkochte steunkaarten.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen
velen van u te zien op ons concert.
Bestuur, dirigent en leden Die Original Maastaler.
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Nationale Ziekendag
zondag 14 september
Zondag 14 september is het Nationale ziekendag. Als
Zonnebloem afdeling Heijen willen we op deze dag
extra aandacht vestigen op en aandacht geven aan
de zieken en mensen met een lichamelijke beperking.

Dit doen we onder andere door het mee verzorgen
van de Heilige Mis. Deze keer wordt de Heilige Mis
opgeluisterd door het gezinskoor. Aanvang 9.30 uur.
Iedereen is welkom.

Update

Benefietconcert
Wij
ontvingen
het
volgende bericht van de
Benefietcommissie:

“Pruuve vur ‘t goeie doel”
De vrijdag met de Heijense kermis, 5 september,
houdt de Slagwerkgroep van EMM wederom een
fantastische actie voor het goede doel. We organiseren
een feestavond voor jong en oud bij Plan B met een
avondvullend optreden van de Heijense top band
Soreway. De volledige opbrengst van de avond komt
natuurlijk ten goede aan het goede doel.
Dus: laat de drank maar vloeien en het bedrag voor de
NVN flink groeien!

Eerste elftal V.V. Heijen

treft mooie tegenstanders in de 4e klasse

In het vorige Hèjs Nèjs hebben we stilgestaan bij de
promotie van het eerste elftal van V.V. Heijen naar de
4e klasse. Begin juli heeft de KNVB de competitieindeling van de eerste elftallen bekend gemaakt. Heijen
is ingedeeld in de 4e klasse G en treft daarbij zowel
Brabantse als Limburgse ploegen.
De Heijenaren mogen het opnemen tegen Constantia,
DEV-Arcen, EWC’46, Hapse Boys, Olympia’18, RKOSV
Achates, SV Oostrum, SVEB, SV Milsbeek,Vitesse’08 en
Vianen Vooruit. Heijen start de competitie op zondag 7
september met een thuiswedstrijd tegen SV Oostrum.
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De (foto)momenten

van het Heisafeest 2014

Foto’s 1, 2 en 3: Vrijdagavond Jeugddisco - Vijfenenvijftig
enthousiaste jongeren vermaakten zich prima tijdens de
jeugddisco op vrijdagvond. SBS Sounds zorgde ervoor dat de
stemming er vanaf het begin er al goed in zat. Op het podium
werd druk de macarena gedanst. Reactie Lotte van Velthoven:
“Ik was er met mijn vrienden en vriendinnen, ik vond het zo
leuk! Ik kom volgend jaar zeker terug, zelfs om te helpen…”
Op foto 2 Loes, Lotte en Melanie
Foto’s 4, 5 en 6: Muziek voor Iedereen. Mensen met en zonder
beperking gingen uit hun dak onder de opzwepende klanken
van Soreway, Peer en Geer en Die Drie. Die laatsten kwamen
overigens maar met zijn tweeën, wat geen enkel probleem
opleverde! Volgend jaar bestaat Muziek voor Iedereen 10 jaar
en dan komt Frans Bauer… (Ha! Dat zou hij wel willen!!)

1

Een gedeelte van de opbrengst was voor een goed doel, dit
jaar voor de Stichting Tante Lenie. Tante Lenie was er zelf bij.
Haar Stichting verzorgt vakanties voor zieke kinderen en hun
familie. Op foto 7 staat tante Lenie.
We citeren Tante Lenie die het volgende bericht daags
erna op Facebook zette: “Gisteren aanwezig geweest bij de
Heisa, wat een geweldig mooi feest! Complimenten aan de
organisatie en alle vrijwilligers. Een deel van de opbrengst is
voor de Stichting, waarvoor onze dank….”
Foto 8: De dames bij de toiletwagen op zaterdagavond.
Zaterdagavond, de band Anderkovver: zelfs naar de WC gaan
was een feest, want dan moest je langs de vrolijke WC dames,
die in vol poetsornaat toezicht hielden op de toiletwagen.
Deze VAK-kundige meiden maakten er een dolle boel van.
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Foto 9: het publiek in de tent zaterdagavond
Foto 10: de super coverband Anderkovver die op de
zaterdagavond het dak van de tent eraf speelde. Zelfs
de beveiliging gaf een compliment over de sfeer en de
organisatie. Anderkovver maakte muziek voor alle leeftijden
en die waren er ook.
Foto 11: De vrolijke noot voorafgaande aan de film over het
boerenleven in Heijen kwam van de Heijense Revuegroep.
Het geitje mekkerde mee op de maat van de muziek.
Foto 12: de immense parachute die wel de zon maar niet de
regen tegenhield (want die viel niet…) zorgde voor immense
sfeer en gezelligheid. De jeugd vermaakte zich met de diverse
attracties terwijl de rest van de bezoekers zich te goed deed
aan de overheerlijke hapjes die door de boeren werden
aangeboden. De tap draaide overuren.
12
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Foto 13: Met veel interesse werd gekeken naar de film die
het afgelopen jaar in gedeelten werd opgenomen bij de elf
deelnemende Heijense agrariërs.
Foto 14: De kinderen konden lekker met zand knoeien.
Foto 15 en 16: zondagmiddag: binnen speelde de band de
Gelsings uit Herwijnen. Polonaise door de tent…. Publiek
zong lustig mee. Zowel binnen als buiten de tent super veel
gezelligheid en tevreden gezichten.
Foto 17: De tent gloeide nog lang na en het HeisaTeam ook…
Het was weer een geslaagd feest voor en door het dorp.
HeiSa is Heijen Samen.
Volgend jaar weer! We kunnen niet wachten……
Foto’s: Jeffrey Ankersmit, Margriet Arts en Piet Manders.
Meer foto’s zien? Kijk op www.heijen.info.
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Muziek voor Iedereen

en het goede doel

Maandag 7 juli heeft Wilma samen met wat mensen
van de organisatie Heisa de cheque ter waarde van
€ 374,10 uitgereikt aan Tante Lenie!
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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

De overlast van de A77 baart de inwoners van Heijen al
een aantal jaren kopzorgen.
Om te gaan werken aan een oplossing hebben het bestuur
van Hèjje Mojjer en de leden van de werkgroep BROHM
in september 2013 een gesprek gehad met een aantal
personen van Rijkswaterstaat. Zij hebben de problematiek
onderkend, maar Rijkswaterstaat heeft voor de rest niet
veel actie ondernomen. In februari jongstleden heeft Hèjje
Mojjer een brandbrief naar de gemeente gestuurd met de
dringende wens om in actie te komen, omdat de overlast
meer ernstige vormen begint aan te nemen. Hierover is in
april opnieuw een gesprek geweest met RWS waarbij ook
de gemeente aanwezig was. De toen gemaakte afspraken
staan verwoord in de hieronder* staande brief.
Echter Rijkswaterstaat zegt naar aanleiding van onze
klachten: “Wij horen niets”. Nu horen wij natuurlijk te veel,
maar de boodschap moge duidelijk zijn.
Als je iets aan je eigen overlast wilt doen, neem dan contact
op met Rijkswaterstaat.
Het is niet ingewikkeld. Je start met Klachten
Rijkswaterstaat. Vervolgens ga je naar: Hebt u een vraag
aan Rijkswaterstaat --- Contactformulier.
Het vervolg wijst zich vanzelf.
Tenslotte. Afgelopen jaar heeft de vorige gemeenteraad
een motie aangenomen waarin verwoord staat dat
er een fietsbrug langs de A77 dient te komen. Tijdens
genoemd overleg van Hèjje Mojjer met Rijkswaterstaat
en de gemeente is aangegeven dat het eerste onderzoek
hiervoor in 2015 zal plaats vinden.
Namens BROHM: Harry Brons, Gert Cuijpers Frits Basten
Onderstaand leest u de door de afdeling communicatie van de
gemeente Gennep tot een duidelijk artikel omgevormde brief
van Rijkswaterstaat met alle relevante informatie.

Groot onderhoud als oplossing voor geluidsoverlast
A77
Veel inwoners van Heijen ervaren geluidsoverlast van de
A77. Dit is met name het gevolg van slechte aansluitingen
tussen de brugdelen en het wegdek. Hèjje Mojjer, de
gemeente Gennep en Rijkswaterstaat willen de laatste
afspraken om tot een oplossing te komen met u delen.
Rijkswaterstaat wil probleem oplossen.
De A77 voldoet weliswaar aan het wettelijke
geluidsniveau, maar Rijkswaterstaat erkent ook dat
de inwoners van Heijen veel geluidsoverlast ervaren.
Daarom is in 2013 het asfalt bij de brug bijgeschaafd.
Helaas had dit niet het gewenste effect. De vele
ongelijke voegovergangen bij de brug leiden nog steeds
tot een laag monotoon geluid. Met name bij wind uit
het zuiden en zuidwesten draagt dit geluid ver tot in
Heijen. Daarom stuurde Hèjje Mojjer in februari 2014
een brandbrief en is er eind april nogmaals een gesprek
geweest tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Gennep
en Hèjje Mojjer. Rijkswaterstaat gaf in dit overleg aan te
starten met het groot onderhoud in 2016. Daarmee
verwacht Rijkswaterstaat de geluidsoverlast, grotendeels
afkomstig van de overgangen en voegen, te verminderen.
Onderhoud aan A77 nabij Heijen zo vroeg mogelijk.
Het groot onderhoud aan de A77 is een grootschalig
project dat start in 2016, dit is een harde toezegging van
Rijkswaterstaat. De gemeente heeft nog gevraagd om
de voegovergangen bij Heijen al eerder te verbeteren.
Helaas is dat niet mogelijk, omdat het een substantieel
onderdeel vormt van het project en er al landelijke
afspraken over bestaan. Wel wil Rijkswaterstaat het werk
aan de A77 ter hoogte van Heijen zo vroeg mogelijk
binnen het groot onderhoud inplannen. Om dit te
borgen zijn gesprekken gaande tussen Rijkswaterstaat
en de gemeente. Afgesproken is dat de partijen Hèjje
Mojjer blijven informeren en desgewenst bij deze
gesprekken uitnodigen.
Ondanks dat het onderhoud niet eerder dan in 2016
zal starten, heeft Hèjje Mojjer aangegeven voorlopig
tevreden te zijn met de harde toezegging inzake de
datum en de uitspraak om Heijen voor zover mogelijk
als eerste op de pakken in de uitvoering.
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Interview dorpsgenoten

Kennismaken met de Heijense raadsleden

“Als iemand je wat vraagt kom je in beweging…”

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben we twee Heijenaren die
daadwerkelijk in de raad zijn gekozen. Zonder hun politieke agenda door te spitten willen
we toch wel graag weten wat de achtergrond van deze twee vertegenwoordigers is en daarom
maakten we een afspraak voor een interview. Een uitnodiging die zij met beide handen aannamen. Het betreft Janine van Hulsteijn (46), woonachtig aan de Smele en Hans Frentz (63).
Hij woont aan het Langeven.
Maar ladies first! Janine van Hulsteijn,
haar persoonlijke verhaal.
“Mijn naam is Janine van Hulsteijn en
ik woon met mijn man Gijs van Eck
en de twee kinderen Sophie (15) en
Floris (13) met veel plezier sinds 1999
in Heijen. Ik ben geboren in Huissen in
een puur liberaal ondernemersnest. Wij
zijn in Heijen komen wonen omdat we
hier een geschikte woning vonden, een
boerderijachtig huis met veel grond
eromheen. Onze dochter Sophie was
net drie maanden toen we hier kwamen
wonen. Gijs heeft een eigen zaak en werkt
grotendeels vanuit huis. Hij verzorgt
de automatisering van productielijnen
bij bedrijven. Het is een echte “Willie
Wortel”!
Politiek heeft eigenlijk altijd wel mijn
interesse gehad. Uiteraard werd dat
gevoed door het feit dat wij als gezin
actief waren binnen de lokale VVD van
Huissen. Daarnaast ben ik al jong lid
geworden van de Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democratie (JOVD). Tijdens
mijn rechtenstudie in Nijmegen kwamen
er andere interesses naar boven en werd
de betrokkenheid met de politiek minder.
Na de succesvolle afronding van mijn
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studie ben ik met veel plezier een aantal jaren gaan werken
in de farmaceutische industrie. Na wat omzwervingen
zoals het voeren van een eigen reclamebureau en werken
bij grote financiële instellingen, heb ik de laatste jaren een
eigen kleine firma geleid in farmaceutische industrie en
dat beviel op zich prima. Maar daar ben ik inmiddels mee
gestopt en nu zoek ik een leuke nieuwe uitdaging. Dat
kan ook op een heel ander terrein liggen, ik zie wel wat
er zich voordoet. Carpe Diem is mijn levensmotto en dus
heb ik naast werken, nog wel een aantal activiteiten waar
ik veel plezier in heb zoals leuke dingen doen met mijn
gezin en sporten (watersport, fitness, skiën en wandelen).
Daarnaast ben ik bestuurslid van de Stichting Johannes
Engelen tot Behoud van de Monumentale Protestante
Kerk te Gennep. Deze stichting organiseert onder andere
concerten en de inmiddels beroemde Kaarsjesavond op
21 december op de Markt in Gennep. Van deze stichting
ben ik penningmeester. Verder ben ik sinds twee jaar
mantelzorger voor mijn ouders van 71 en 79 jaar oud, die
hier op het terrein een eigen mantelzorgwoning bewonen.
Dat is een mooie toekomstbestendige oplossing….Even
tussendoor: Lusten jullie trouwens een glaasje van onze
eigengemaakte appelsap?”
Die lustten we wel en zo tapte Janine prompt uit eigen
vaatje heerlijke appelsap van de appelbomen uit eigen
tuin. Bovendien wees ze ons op een andere leuke hobby:
de imkerij die ze samen met haar man Gijs uitvoert. We
worden helemaal bijgepraat over deze mooie bezigheid
die ook zijn eigen (voet)angels en klemmen kent. Zo had
Gijs die middag de bijenkoningin moet laten “inslapen”

Ontspannen gezichten bij Janine en Hans tijdens het interview
omdat ze te weinig eitjes legde en nu maar hopen dat er een nieuwe
goede koningin grootgebracht wordt!

“Even tussendoor: Lusten jullie
trouwens een glaasje van onze
eigengemaakte appelsap?”
Haar persoonlijke programma voor de komende maanden? Janine:“honing
oogsten, fruit oogsten, het 40-jarig bestaan VVD Gennep organiseren en
vooral genieten van mooie weer! “
En haar politieke verhaal….
“De VVD is nooit uit mijn hart gegaan en inmiddels probeer ik al weer
enige tijd om op lokaal niveau mijn steentje bij te dragen aan het
opbouwen van een leefgemeenschap, die meer gestoeld is op onze
liberale uitgangspunten. Ik was dus al eerder politiek actief maar dat heeft
een poosje stilgelegen. Ik heb eerst gestudeerd, een carrière opgebouwd,
een partner gevonden, gereisd, gesetteld, kinderen gekregen. Via de
Protestantse Kerk Gennep kwam ik in contact met een oud-VVD
wethouder van de gemeente Bergen. En in 2010 werd ik gevraagd
om in te springen in Gennep waar het toen slecht ging met de VVD. Ik
stond toen op een onverkiesbare zesde plaats op de kiezerslijst, maar
de nummers drie vier en vijf deden afstand van hun zetel. Toen zat ik er
toch in. En nu na de verkiezingen van 2014 ben ik fractievoorzitter van de
VVD afdeling Gennep en deze taak vervul ik met veel plezier. Naast deze
functies ben ik ook lid van de commissies Bestuur en Organisatie, Ruimte
en Economie. Samen met collega raadslid Holger Rodoe probeer ik
vanaf de oppositiebanken meer liberale uitgangspunten in de gemeente

Gennep te brengen. Ik heb al lange tijd veel
contact met landelijke VVD politici.
Wat kun je als raadslid betekenen voor
de mensen in Heijen?
Janine: “Benaderbaar zijn voor alle vragen op
op het terrein van de gemeente: Serieuze
problemen pakken we op en proberen we
op te lossen. Politieke partij maakt daarbij
niet uit.”
Hans Frentz vult aan: “Als iemand je wat
vraagt kom je in beweging!” Daar zijn ze
het beiden hartgrondig over eens.

Serieuze problemen
pakken we op en
proberen we op te
lossen.
Politieke partij maakt
daarbij niet uit.
Hans Frentz, zijn persoonlijke verhaal
Zijn leeftijd is 63 jaar en hij woont sinds
acht jaar in Heijen met echtgenote Henny
en de kinderen Martine en André aan
vervolg op blz 13
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Interview dorpsgenoten

het Langeven, in de boerderij waar voorheen de familie Urselmann
woonde. Dochter Martine woont samen met John en zij wonen in een
apart gedeelte van het huis. Ook edelsmid André heeft er zijn eigen
woonruimte en atelier. De omringende landerijen bieden plaats aan
twee eigen paarden en vier pensionpaarden. Vroeger had Hans schapen,
maar nu niet meer. Het gezin woonde laatstelijk in Echteld bij Tiel en
maakte in 1995 de evacuaties mee naar aanleiding van de dreigende
overstromingen. Hans is opgeleid in Boskoop en heeft een passie voor
natuur en landschap. Hij heeft in diverse functies zijn steentje bijgedragen
aan het moderne landschapsbeheer. Hans werkte bij Staatsbosbeheer
en hield zich bezig met ruilverkaveling, belangen natuur en landschap.
Zijn laatste functie betrof advisering over landschappelijke inpassing van
rijkswegen en kanalen bij het Ministerie van Landbouw. Zijn vrouw Henny
is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij Pro Persona in Nijmegen. Hans
en zijn zoon André hebben een passie voor het mennen van paarden,
zowel enkel- als dubbelspan, hoewel Hans een voorkeur heeft voor de
enkelspan (één paard).
Over zijn activiteiten vertelt hij het volgende: “In mijn jeugd heb ik jeugden jongerenwerk gedaan onder andere door het mede organiseren van
oecumenische kerkdiensten, ik was bestuurslid van een jongerenvereniging
en was leider van een animatieteam op een camping.
In mijn eerste woonplaats heb ik enkele jaren in het kerkbestuur gezeten.
Vanaf dat ik ging werken ben ik lid geweest van een vakbond; ben na
enkele jaren kaderlid geworden en heb in verschillende vormen van
medezeggenschap geparticipeerd. Op vrijwel alle scholen/opleidingen
van mijn kinderen heb ik in de medezeggenschapsraad gezeten.
Bij de (gehandicaptenorganisatie) Ango, district Gelderland, ben ik enkele
jaren secretaris geweest. Ik ben sinds mijn achttiende behept met de
ziekte van Bechterev, een pijnlijke aandoening die leidt tot verbening van
de wervels. Vandaar dat ik ook enigszins krom loop.
Momenteel ben ik voorzitter van de regio Limburg van Europa Kinderhulp;
een organisatie die kansarme kinderen enkele weken per jaar vakantie
bezorgt bij een gastgezin. Nu jullie hier toch zijn wil ik wel een oproep
doen: mocht je geïnteresseerd zijn in het werk van onze stichting en
mogelijk een of een paar kinderen in de zomervakantie een onvergetelijke
vakantie zou willen bezorgen, neem dan contact met mij op!

het eerst meegedaan aan de verkiezingen
en werden gelijk de grootste partij met
vijf zetels in de gemeenteraad. Binnen de
gemeenteraad ben ik voorzitter van de
raadscommissie welzijn en verder houd ik
me vooral bezig met ruimtelijke ordening
en economie.
Hoe denken jullie over de Vereniging
Hèjje Mojjer?
Beiden zien het grote belang van deze
vereniging.
Hans: “Ik heb er wel contact mee maar
ik concentreer mij nu eerst op het werk
binnen de SP in de Gennepse raad.”
Janine: “De politiek kan er veel aan hebben
en dat werkt ook wederzijds. Allebei zien
we Hèjje Mojjer als een wijkraad en die
heeft over het algemeen een goede mond
en oor voor de wensen van de bewoners.”
Hans sluit zich hier van harte bij aan.
Contact
Voor alle vragen, klachten, ideeën, op- of
aanmerkingen kun je terecht bij:
Janine van Hulsteijn, e-mailadres
janine.v.hulsteijn@vvdgennep.nl
Telefoonnummer: 06 20627081
Hans Frentz, e-mailadres: h.frentz@gennep.nl
Telefoonnummer: 06 42967086
Aarzel niet contact met hen op te nemen
als je ergens mee zit! Ze zijn er voor ons,
inwoners van de gemeente Gennep.

En zijn politieke motivatie….
Hans: “Ik heb in verschillende functies gewerkt binnen het ministerie van
Landbouw als adviseur natuur en landschap. Ik wil me met mijn kennis
en kunde dan ook inzetten voor mijn omgeving. Na mijn vervroegde
pensionering en verhuizing heb ik mij gemeld bij de SP. Hier wil ik
meehelpen de leefomstandigheden voor iedereen zo optimaal mogelijk
te laten zijn. Daarvoor wil ik me ook in de gemeenteraad van Gennep
inzetten.Tijdens mijn werkzame leven had ik al interesse in de politiek. Na
de verhuizing naar Gennep, heb ik eerst een poosje het huis verbouwd,
gesetteld en nu heb ik de tijd voor een nieuwe uitdaging: de politiek. De
SP is pas een jaar of vijf actief in Gennep. We hebben deze keer voor
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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.
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Prikbord

Redactie-uitje
om Heijen een zo mooi mogelijk
Het hele jaar door zijn we geregeld in touw
daar meestal wel in, gezien de vele
dorpsblad te bezorgen en gelukkig slagen we
n we de redactieperikelen aan de kant
positieve reacties. Maar één maal per jaar zette
juni fietsten we (met partners) langs
en trekken we er samen op uit. Op zondag 22
uurtje intensief terrasbezoek bij Het
het Genneperhuis richting Plasmolen en na een
gebowld of ons leven er vanaf hing,
Zuiden gingen we spor tief aan de gang. Er werd
konden we na alle inspanningen nog
zo fanatiek! Gelukkig was het mooi weer en
achter langs Milsbeek weer terug naar
even ontspannen op hetzelfde terras. Daarna
zijn voor het voetballen!
Heijen, want om 18.00 uur moesten we thuis
agrariërs inspireerde het zicht op de
Waarschijnlijk door de film van de elf Heijense
groepsfoto.
grazende koeien ons tot het maken van deze
Marjo
Achterste rij: Margriet, Sjannie, Hans, Erica en
Voorste rij: Jan en Henk
ans ontbraken helaas.
De redactieleden Harrie Janssen en Ricky Boum

Preuvenement recepten

Op ons verzoek stuurden Nicoli Broer s, partner van geitenboer
Alber t Melis, en Piet Franzmann de recepten van de
overheerlijke geitenkaasamuses en de gebakken champignons
die geserveerd werden tijdens het “Preuvenement”.
Geitenkaasamuse.
benodigde ingrediënten per glaasje:
1 desser tlepel vijgenconfiture
1 gedroogde abrikoos
15 gram verse zachte geitenkaas
1 plak serranoham
1/2 eetlepel pijnboompitten
enkele blaadjes rucola
Bereidingswijze:
Schep een desser tlepel vijgenconfiture in het glaasje.
Verdeel hierover in laagjes de verkruimelde geitenkaas, dunne
reepjes serranoham, de geroosterde pijnboompitjes, de
abrikoos in blokjes gesneden en de blaadjes rucola in stukjes
gescheurd.

Champignonrecept
Nodig voor 4 personen:
500 gram champignons
zout en peper
bruchettakr uiden
olijfolie
Zo klaar maken:
Doe een zeer ruime hoeveelheid olijfolie in de pan. Zet de
pan op hoog vuur. Snijd de champignons in partjes. Kleine
champignons kun je ook heel laten. Doe de champignons in de
pan, let op want de olie kan wat spetteren. Regelmatig draaien
en na ca. 5 minuten de kruiden toevoegen. De champignons
zijn klaar als ze goudbruin zijn en er geen vocht meer uit komt.
Dit duurt ongeveer 10 minuten.
In plaats van champignons kun je ook oesterzwammen
gebruiken.
Peper en zout toevoegen is dan al voldoende.
De champignon is de groente die je lekker snel kunt bereiden,
hij past in elke maaltijd en kan op ieder moment van de dag.
Ook tussendoor. Dat maakt de champignon altijd weer een
smakelijke verrassing. En zo snel verteerbaar, dat is nog goed
voor de lijn ook!
Meer recepten en informatie is te vinden op
www.champignonidee.nl of www.oesterzwammen.nl

Interview dorpsbewoners

De Maatwerkplaats biedt uitkomst
in woelige levens….
Wij hebben binnen onze dorpsgrenzen sinds drie jaar een prachtig bedrijf. Het is
nu gelegen aan de Boxmeerseweg pal naast het pand van Groothandel Snellen en
heet Maatwerkplaats MWP. Wij gingen vorig jaar een kijkje nemen bij de opening
en zagen het meteen: hier gaan we naar toe terug voor een interview. Want hier
gebeurt echt iets moois. Deze maand was het zover. We maakten nader kennis met
de 41-jarige eigenaar, Mark Salden, Zuid-Limburger van huis uit, maar helemaal
op zijn plek tussen “zijn” jongens in “zijn” Maatwerkplaats. De opening trok veel
bekijks en publiciteit maar wat gebeurt er nu echt achter de schermen?
We hoeven Mark niet veel vragen te
stellen. Hij barst van energie, passie en
enthousiasme. Laat hem het verhaal maar
zelf vertellen….
Mark Salden
Mark: “Ik ben opgeleid tot onderwijzer
aan een ZMLK school en kwam in 1995
terecht bij de Augustinusschool in Gennep.
Een prachtige tijd. Maar het didactische
onderwijssysteem paste niet echt bij mijn
persoon en mijn opvattingen. Ik wilde de
kinderen iets aanleren, meer pedagogisch
bezig zijn. Het bracht mij in 2002 in
het gevangeniswezen. Ook daar ging ik
lesgeven en weer liep ik aan tegen het
verschil tussen didactisch en pedagogisch
opleiden. Ben daar drie jaar druk in de
weer geweest totdat ik in 2005 een baan
vond in de kinder- en jeugdpsychiatrie
in Vught. Een enorme ommezwaai dus.
Hier kon ik mijn ei kwijt, dit was leuk. Het
onderwijs was individueel gericht en erg
praktisch. Het was precies de doelgroep
waar ik mij bij thuis voelde. Maar ja, het op
en neer reizen vergde zo veel tijd! Ik had
thuis ook nog twee kids om op te voeden.
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Mijn streven was dus om nog één keer van baan te
veranderen. Deze keer zocht ik mijn heil buiten het
onderwijs. Het werd Dichterbij in vestiging Oostrum. Er
kwam één doelgroepen in beeld: jongens met een licht
verstandelijke handicap, randje criminaliteit en randje
psychiatrie. Ik werd therapeut en kwam terecht op de
houtafdeling van de instelling. Ik begon ermee jongens
te prikkelen. Ze waren gewend te horen: “jij kunt niks”
en hier had ik de mogelijkheid deze negatieve spiraal
te doorbreken en hen te laten zien: “jij kunt wél wat, jij
kunt samen met anderen een tafel timmeren.” Er ging
een wereld open voor deze jongens. Ze reageerden
positief: “Ik kan iets maken!” Ze kregen er een kick van.
Het werd een groot succes. In alle jaren vanaf 2009
zijn maar twee jongens teruggevallen in hun oude
patroon. Dat bestaat dan meestal uit lummelen voor
de TV, drinken, blowen en ongein uithalen op straat.
Het succes is ook te danken aan de gedachte die bij de
jongens leeft: ik weet dat dit mijn max is, ik weet dat ik
nooit een betaalde baan zal hebben en hier beteken
ik wat.

“Jij kunt wél wat, jij kunt
samen met anderen
een tafel timmeren.”

Mark Salden vertelt volop over zijn Maatwerkplaats.
Al timmerend en pratend breidde het netwerk zich uit, de
opdrachtenstroom bleef groeien en mijn jongens raakten steeds
gemotiveerder. Toen ontstond een compleet nieuw plan. Samen met
mijn vrouw Linda ontstond het idee om voor onszelf te beginnen.
We zouden onze eigen werkplaats op gaan zetten voor juist deze
doelgroep, midden in de maatschappij. Zo til je het behandelplan naar
een compleet hoger niveau. Er zijn wel behoorlijk wat uren gaan zitten
in de uitwerking van dat plan. In de eerste plaats moesten we een
keuze maken of we dit wel zouden kunnen. Het heeft veel tijd gekost,
maar samen hebben we dit nu wel mooi neergezet.
Locatie Oostrum voer onder de vlag van Dichterbij, maar eenmaal
voor onszelf begonnen, kwamen er ook andere instellingen in
beeld, zoals het UWV en Pluryn, Kind- en jeugdzorg en de jongens
gingen soms ook op locaties buiten de deur werken. Wij maken
in deze zeer prettige locatie aan de Boxmeerseweg van sloop- en
steigerhout allerlei meubelen. Denk aan kasten, tafels, bloembakken,
loungebanken, bedden, betimmeringen enzovoort. Jullie hebben het
werk gezien dat we hebben gemaakt voor ESP (lees hierover in het
Hèjs Nèjs van juni - red.). Nou ik kan je vertellen dat het groot feest
was toen we deze order binnensleepten! Toen moest ik trakteren.
Ondanks dat de druk van onze klanten soms groot is moet ik er
toch soms de rem op zetten. Het zijn geen doorsnee jongens die
hier werken. Ze hebben allemaal een eigen verhaal. Er is altijd een
spanningsveld tussen vraag, productie en klanten. De werkdruk mag

nu eenmaal niet te hoog worden. Als dat
wel het geval is uit zich dat in problemen
qua gedrag en sociale vaardigheden. Niet
zelden wordt er dan geschreeuwd in de
drang aandacht te krijgen. Gelukkig heb ik
hier twee medewerkers in dienst en niet
te vergeten onze hond Sep die hier goed
mee weten om te gaan. Allereerst is daar
Marie-José, van origine Z-verpleegkundige.
Zij is ervoor om problemen te tackelen
en om te praten. Cornel doet de techniek
en de automatisering. Hij weet weinig van
de achtergrond van de medewerkers
en gaat puur voor de opdrachten en de
daarbij behorende werkwijzen in de weer.
Dat werkt geweldig voor de jongens.
Geeft hen een gevoel van veiligheid.
Binnenkort krijgen we Frans erbij. Hij is
van huis uit timmerman. Er wordt hier
niet gewerkt met bouwtekeningen. Soms
gaat er een kleinigheid mis. Iemand breekt
een boortje. Niets aan de hand, maar de
jongens denken dat wel soms. Praten
vervolg op blz 19
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Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

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

Heijen

www.walk.nl

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen
Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129
www.schuttershofheijen.nl
HD_adv.A_V2.indd 1
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Goed van van Goethem
Kwaliteit in kunststof en aluminium

ramen
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helpt. Zo moet je steeds andere accenten leggen en intussen ook
zorgen dat het werk af komt.
Iedere morgen om kwart voor 8 stappen Cornel en ik in een busje
en halen de meeste van de tien medewerkers thuis op. Het contact
bij het instappen is belangrijk. Dan komen de verhalen los. Het zijn
soms schrijnende verhalen. Je denkt dat we het in Nederland mooi
voor elkaar hebben, maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Er is veel
verborgen leed. Dat roept de nodige emoties op. Niet iedereen wordt
overigens opgehaald, er komen er ook op de fiets of brommer naar
Heijen.
Tussen de middag lunchen we samen in de kantine. Iedereen heeft zijn
eigen plaats aan tafel. Ja, deze tafel hebben we ook zelf gemaakt. Jullie
vragen waar de gesprekken over gaan. Voetballen? Mwah, soms wel,
maar Formule I vinden ze veel interessanter. Actie!
De leeftijden van onze medewerkers schommelen tussen 16 en 61,
Haha! We hebben zelfs een vrijwilliger rondlopen van 74, die stelt ieder
jaar voor om zijn vrijwillige contract met nog een jaar te verlengen!

Je denkt dat we het in Nederland mooi
voor elkaar hebben, maar daar heb ik
zo mijn twijfels over.
Er is veel verborgen leed.
De orders bereiken ons via ons netwerk en de website. We leveren
meubelen en ander maatwerk tussen Almere en Maastricht en gaan
nu zelfs Duitsland in. Driekwart van de orders komen van particulieren
en een kwart is bedrijfsmatig. Het concept is sterk, we kunnen wat
goedkoper leveren omdat we de loonkosten en dergelijke niet
hoeven door te berekenen. Die worden door het Rijk vergoed. Het
steigerhout dat nu zo populair is betrekken we van een leverancier
uit Nijmegen.
Ik ben me er terdege van bewust dat iedereen die hier rondloopt
niets met mijn privéomgeving te maken heeft. Was dat wel het geval,
dan zou het voor mij ook niet makkelijk zijn. Ik begrijp dat slachtoffers
van sommigen van deze jongens er heel anders tegenaan kijken. Zij
krijgen aandacht en er wordt voor hen gezorgd. De slachtoffers zitten
met heel andere gevoelens.

Jullie noemen de toekomst. Waar gaan
we heen. Ik weet het niet. Ik hoop dat
dit concept gehandhaafd blijft. Moeten
we bezuinigen? Het is onduidelijk. Het
kleinschalige succes is overduidelijk en ik
hoop dat dit de doorslag geeft. Het is een
oprechte keuze geweest om dit bedrijf
te starten. Hoe het verder zal lopen, dat
weet ik echt niet. Nu is het topdruk, maar
wat de toekomst brengt, geen idee. Maar
’s avonds, als Linda en ik hierop terugkijken
en weer eens even de feiten op een rijtje
zetten onder het genot van een borrel,
dan concluderen we iedere keer weer: dit
is de beste keuze ooit geweest. Dit pakken
ze ons nooit meer af!
Ook al heb ik het heel druk met de
Maatwerkplaats, ik heb ook nog tijd voor
hobby’s. Zo zit als rasechter Limburger
het carnavalvieren in mijn bloed en ik
mocht zelfs vorig jaar Prins Carnaval van
Gennep zijn. Ik zit op tromboneles en wil
graag muziek gaan maken bij de joekskapel
Zûtjes An. Zo vind ik mijn ontspanning.”
www.maatwerkplaatsmwp.nl
Tenslotte: op maandag- en woensdagavond
kan iedereen terecht in de Maatwerkplaats
voor een workshop, bijvoorbeeld zelf een
konijnenhok timmeren. Goed idee.
Maatwerkplaats MWP
Boxmeerseweg 10
6598 BK Heijen
T 0485 324 714
M 06 103 44 669
E mark@maatwerkplaatsmwp.nl

Nog even over hond Sep. Ja, hij blaft wel maar je hoeft niet bang te
zijn, hij is echt braaf. Hij hoort er hier helemaal bij. Als een van de
jongens het moeilijk heeft en/of een stoorzender is in de groep zeg ik
wel eens: “Ga Sep maar even uitlaten” en dan komen ze gekalmeerd
weer terug…..
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Interview

Zij-Actief
is zeer actief….
Er kwam een mailtje van voorzitster Anja Jansen (48): “Wij zouden het leuk
vinden als jullie ons een keertje kwamen interviewen.” Van zulke mailtjes worden
wij altijd blij. En dus maakten we een afspraak met de dames van het Heijense
Zij-Actief bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter Anja Jansen,
secretaresse Maria Poels, penningmeester Annie Klauwer, bestuurslid Diny
Gerrits, zij zorgt voor een kaartje of een cadeautje bij “lief en leed” en bestuurslid
Annie Lukassen, zij ondersteunt de secretaresse.
Eerst iets over Zij-Actief in het
algemeen.
De ouderen onder ons kennen Zij-Actief
als de vroegere Boerinnenbond van de
LLTB, gesticht in 1930. Aanvankelijk zagen
het bestuur en de leden van de LLTB –
allemaal mannen! – de noodzakelijkheid
van een vrouwenbeweging niet in. De
vrouw had toch haar eigen taak in haar
gezin? En ze werkte toch gewoon mee
op de boerderij? Als echtpaar hadden ze
dezelfde doelstellingen, dus waarom al die
vernieuwingen? De vrouw werd immers
geleid en gehoorzaamde…. Ja, zo ging dat
in 1930! Gelukkig was er een geestelijk
adviseur in het bestuur die pleitte voor
de dames en zo ging de Boerinnenbond
toch van start. De Heijense afdeling werd
opgericht in 1936.

De vrouw werd
immers geleid en
gehoorzaamde….
Ja, zo ging dat in 1930!
De doelstelling die in 1930 gold is nog
steeds van kracht, vrouwen willen
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elkaar ontmoeten en zich ontwikkelen. De naam
Boerinnenbond werd in 1965 veranderd in de
LVB, maar ook deze naam voldeed niet meer in de
moderne tijd en werd in 2001 veranderd in ZijActief. In Limburg zijn ongeveer 8200 leden actief
in negentig lokale afdelingen. Bij Zij-Actief staan de
drie O’s centraal:
• Ontmoeten
• Ontspannen
• Ontplooien
Alle drie O’s spreken voor zich. Vrouwen ontmoeten
elkaar nu eenmaal graag al is het maar om nieuwtjes uit
te wisselen. En Zij-Actief staat garant voor gezellige en
interessante activiteiten, ontspannen dus. Bovendien
steek je tijdens die activiteiten ook iets op waar je
wat aan hebt en waar je ideeën van krijgt. En dat kun
je dan weer delen met anderen. Ontplooien heet dat.
Het is jammer dat Gezelligheid niet met een O begint,
anders had die er ook nog bij gestaan. Want gezellig is
het altijd, zo beamen de dames van het bestuur. Anja:
“De dingen die we doen zijn in de loop der jaren
niet zo heel veel veranderd. Cursussen, excursies,
huishoudelijke en maatschappelijke zaken, opvoeding,
bloemschikken en knutselen, het boerenbedrijf,
informatie over medische zaken, sportieve activiteiten.
Ach, leren doe je eigenlijk je leven lang.”

Vooraan: Maria Poels en Annie Klauwer, achteraan Anja Jansen en Diny Gerrits
Zij-Actief Heijen heeft 78 leden, het oudste lid is Maria Boekholt en
de jongste Anja Jansen.
Kunnen jullie wat activiteiten opnoemen?
Er zijn ongeveer elf activiteiten per jaar. Het programma wordt ruim
van tevoren bedacht. Na de zomervakantie gaat het bestuur bij elkaar
zitten en bekijkt de mogelijkheden. De ideeën komen onder andere
uit de kringvergaderingen van de andere afdelingen in kring Noord of
via de mail. Ook houdt ieder (bestuur)lid de oren en ogen wijd open,
altijd op zoek naar ideeën die kunnen leiden tot een activiteit. Deze
activiteiten staan ook altijd vermeld in de agenda van het Hèjs Nèjs.
Zo is er op 18 september een voorlichtingsavond over orgaandonatie.
Een actueel onderwerp waar ze veel animo voor verwachten.

En alles wat met lekkere hapjes te
maken heeft mag zich ook altijd in een
grote belangstelling verheugen.
Verder wordt er regelmatig gefietst en geknutseld. Dit jaar gaat de
fietstocht naar Vivara, een beleeftuin in Vierlingsbeek. En alles wat
met lekkere hapjes te maken heeft mag zich ook altijd in een grote

belangstelling verheugen. Zo zijn ze
onlangs in twee groepen gaan eten bij
het ROC in Cuijk.
Een leuke anekdote; één van de dames
was vergeten de lampen uit te zetten,
het gevolg laat zich raden……Gelukkig
konden ze met andere auto’s terug
rijden maar ééntje moest er in de
kattenbak.
Ze zei “Maar stop dan wel aan de
Hoofdstraat, niet bij ons in de straat!”
Grote hilariteit natuurlijk.
Ook is er eens een uitstapje geweest
naar de imkerij in Heumen, waarbij
iemand haar auto in de sloot parkeerde!
We noemen geen namen, zegt het
bestuur…
Slagerij Verheijen heeft eens een
avond verzorgd met heerlijke hapjes
vervolg op blz 22
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Foto uit vervlogen tijden, wat waren ze toen nog jong! Vooraan rechts: pastoor Jaspers.
en er is ook een avond georganiseerd waarop men
verschillende soorten bonbons heeft gemaakt.
In november 2012 hebben Marga Guelen en Nellie
Hopman samen met de dames een adventstuk gemaakt
en dat was een groot succes. Gelukkig willen zij dit jaar
weer zo’n creatieve avond verzorgen.
Mijlpalen
In 2011 bestond Zij-Actief 75 jaar in Heijen, maar deze
mijlpaal is zonder veel poespas voorbij gegaan. Ze zijn
gaan wokken bij Molenzicht. Anja: “Andere jaren was er
bij een jubileum een Eucharistieviering en een receptie,
maar hier hebben we vanaf gezien. We waren bijna
allemaal net nieuw in het bestuur en daarom zagen
we ons niet in een rij staan om felicitaties in ontvangst
te nemen die anderen eigenlijk voor ons verdiend
hadden. We moesten ons nog waarmaken. Het moet
mij wel van het hart dat het vorige bestuur alle taken
op perfecte wijze aan ons heeft overgedragen. Zij
verdienen echt een compliment hiervoor.”
Interesse?
Vind jij het leuk om samen met andere vrouwen
uit Heijen iets leuks te ondernemen, te werken aan
je talenten en ervaringen uit te wisselen? En ben je
maatschappelijk betrokken? Kom dan eens een kijkje
nemen bij de activiteiten van Zij-Actief. De eerste keer
is gratis. Het lidmaatschap bedraagt met ingang van
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2015 € 32,00 per jaar. Bij sommige activiteiten kan een
eigen bijdrage gevraagd worden.
Neem voor nadere informatie gerust contact op met
Anja Jansen, telefoonnummer 531219 of Maria Poels,
telefoonnummer 512694.

Meet & Greet

Meet & Greet

Nadia Hermsen

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
Nadia Hermsen.
Naam

Nadia Hermsen		

Geboortedatum en plaats

11 april 1998 in Boxmeer

Waar woon je in Heijen

Sleen 2

Op welke school/opleiding zit je

Elzendaalcollege Boxmeer

En in welke klas/jaar

4 VWO

Weet je al wat je wilt worden?

Nee, nog niet

Wat zijn je hobby’s

Voetballen, afspreken met vriendinnen, uitgaan

Heb je een huisdier en zo ja, welk

Nee

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

Ja, bij het Heijs Hepke!

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

Het WK Voetbal in Brazilië, ik hoop dat ze in de
finale komen en dan gaan winnen!

Wat is je favoriete TV programma

Penoza en 3 op reis

Wat is je favoriete sport om te doen

Voetbal

Wat is je favoriete sport om naar te kijken

Voetbal en hockey

Wat is je favoriete muziek

Van alles, maar ik luister vooral top 40

Wat is je beste eigenschap

Ik ben spontaan en betrouwbaar

En wat je slechtste

Ik ben snel afgeleid

Waar heb je een enorme hekel aan

Arrogantie

En wat vind je juist leuk

Spontaniteit en eerlijkheid

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst

Een leuke baan en dat ik gelukkig blijf

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst

Dat het een klein maar heel gezellig dorpje blijft

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer?

Goed bezig, blijf zo doorgaan!

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Tom van Zitteren
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Heisa

Opgestegen ten hemel,

gezeten aan de
rechterhand van de vader

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

vieringen in

augustus
2014

Zaterdag 02 augustus - geen dienst
Zondag 03 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 09 augustus 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 10 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 16 augustus - geen dienst
Zondag 17 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 23 augustus 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 24 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 30 augustus - geen dienst
Zondag 31 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor

vieringen in

De Verrezene leeft niet alleen helemaal bij God, maar Hij is ook de Heer van
hetgeen door Hem tot stand is gekomen. Aan Hem is alle macht gegeven
in de hemel en op aarde (Mt 28,28). Jezus kent de definitieve gemeenschap
met de Vader. Hij heerste niet met een ijzeren vuist, maar Hij leidt alles met
goedheid en liefde. Een oudtestamentisch beeld hiervoor is ”de rechterhand
van God”.
Dat wat na de kruisiging met Jezus gebeurde, overstijgt alle menselijke
voorstellingen en is derhalve niet adequaat in woorden uit te drukken. Hij is
voor ons uitgegaan en heeft ons de weg gebaand. Mensen krijgen zo deel aan
de heerlijkheid van God. Met Jezus hebben wij in de hemel een vaderland,
een thuis bij de Vader. Jezus is de volheid van het leven binnengegaan en op
die manier kan Hij de mensen hier blijvend nabij zijn. Deze heerlijkheid wordt
vaak vergeleken met een uiterst helder licht, met vrijheid en openheid, met
liefde en het totaal nieuwe, met iets dat door en door gelukkig maakt. Het
leven van Jezus is een ander leven. Het is niet gewoon een voortzetting van
het leven aan deze kant van de lichamelijke dood. Hemelvaart is de enige
manier om uit te drukken wat de kern van het christelijk geloof is: Jezus,
de Zoon van God die mens geworden is, leeft opnieuw, ten volle, nadat
Hij was gestorven. Jezus is overgegaan naar een grotere werkelijkheid. Daar
is Hij sindsdien als Middelaar voor hen die uitzien naar een echt vol leven.
Daarheen trekt Hij ons, naar die volheid van leven in en bij God. Het betreft
hier evenwel een geheim dat het menselijk verstand te boven gaat, maar niet
in strijd is met dat verstand.
De hemel is niet een plaats boven de sterren. Hij is iets veel gewaagders
en groters. Hij omgeeft ons aan alle kanten en doortrekt ons. Hemel
is immers daar waar God is. God nu is overal aanwezig of zoals men zei
“alomtegenwoordig”. God en mens zijn voor altijd onlosmakelijk een eenheid.
Pastoor H. Reijnen
Pastoor Reijnen en het kerkbestuur wensen alle inwoners van Heijen en
overige lezers van het Hèjs Nèjs een fijne vakantie toe.

september
Heisa
Heisa

2014

Zaterdag 06 september - geen dienst

Zaterdag 20 september - geen dienst

Zondag 07 september 09.30 uur - Eucharistieviering

Zondag 21 september 09.30 uur - Eucharistieviering

Zaterdag 13 september 19.00 uur Gebedsdienst met
volkszang

Zaterdag 27 september 19.00 uur Gebedsdienst met
het Gezinskoor; er is tevens kindernevendienst

Zondag 14 september 09.30 uur ZonnebloemziekenNèjs
dag; Hèjs
Eucharistieviering
met het Gezinskoor

Zondag 28 september 09.30 uur - Eucharistieviering
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In memoriam:
Liesbeth Boumans-Melchers

In memoriam:
Mien Bogers-Siebers

Op 31 mei jl. is Liesbeth overleden. Op 4 juni werd door haar kinderen
en kleinkinderen, verdere familie, kennissen en door veel Heijenaren uit de
buurt en vanuit de verenigingen afscheid van haar genomen. In de viering
– waarin verdriet om haar heengaan maar ook dankbaarheid voor haar
leven de leidende gedachten waren - werd ook de levensgeschiedenis van
Liesbeth belicht.
Zij was een sterke vrouw met een zorgzaam, sociaal en toegewijd karakter.
Zorgzaam was zij thuis voor haar gezin maar ook daarbuiten. Zij maakte
zich als bestuurslid een periode dienstbaar voor “Zij-Actief”; ook nam zij
actief deel aan de KBO-activiteiten.
Zij was lid van de “poetsploeg” die onze parochiekerk schoonhoudt en het
kerkelijk koper een blinkende beurt geeft.
Haar kinderen en kleinkinderen waren haar trots en een richtpunt in haar
leven.
Na het overlijden van haar man Herman, die zij tijdens zijn ziekte liefdevol
verzorgde, kreeg zij haar leven weer op de rails. Haar naasten waren toen
haar steunpilaren, zij besteedde toen ook veel tijd aan zorg en aandacht
voor de gehandicapte medemens.
De laatste jaren van haar leven waren moeilijk te noemen. Een – verborgen
– ziekte hinderde haar in haar dagelijkse doen. Maar dat liet zij niet blijken; zij
leefde ermee en droeg die last in stilte. Tenslotte was zij moegestreden. De
zware medische behandelingen hadden haar uitgeput; en toen daar nog een
ernstige aandoening bijkwam, kon zij alleen nog verder door de liefdevolle
zorg van haar dierbaren. Haar sterke levenswil bezweek tenslotte onder de
last van de ziekte die haar lichaam had uitgeput. Op 31 mei gaf zij zich over
aan het onvermijdelijke; zij stierf in alle rust. Die rust had zij, door de manier
waarop zij haar gang door het leven had volbracht, meer dan verdiend.
Zo werd haar leven in de afscheidsdienst gevierd. Zij is nu – aldus pastoor
Janssen die in deze dienst voorging – verhuisd naar “ergens anders”; geloof,
hoop en liefde laten zich niet begraven. Het verdriet om haar afscheid blijft,
maar in het geloof blijft zij met haar dierbaren en met ons verbonden.
Moge zij nu rusten in het eeuwige licht van haar Schepper, onze God die al
van mensen houdt voordat zij geboren zijn.

Mien werd geboren op 9 juli 1921. Al op 14-jarige leeftijd ging ze vanuit
Milsbeek, waar ze opgroeide, naar Nijmegen. Ze ging zoals dat in die tijd
heel gebruikelijk was “in betrekking”.
Haar man Theij leerde ze pas veel later kennen. Trouwen was in eerste
instantie helemaal niet aan de orde: er moest immers voor een eigen huis
worden gespaard! Zodoende hadden ze ruim de tijd voor verkering: pas in
1958 trouwde het koppel en ging in Heijen wonen.
Op de komst van Marga en Tine, hun twee dochters hadden ze eigenlijk
niet durven hopen, zo vertelde Mien vaak, maar ze kwamen toch!
Mien was een echt familiemens, die samen met haar man Theij genoot van
kinderen, kleinkinderen en de dingen van het alledaagse leven.
De 25-jarige bruiloft werd uitbundig gevierd en ook de 50-jarige bruiloft
ging met een tuinfeest in Heijen niet ongemerkt voorbij.
Mien had veel interesses: ze volgde het nieuws en de politiek en stak haar
mening over een en ander niet onder stoelen of banken.
Bij het genieten van het leven hoorden voor Mien ook: gezelligheid, gulheid,
verjaardagen en etentjes. Niets ontsnapte aan haar aandacht als het ging
om het iedereen naar de zin te maken.
Mien was ook een gelovig mens: toen ze 86 was ging ze met het vliegtuig
naar Rome: een onvergetelijke belevenis. Daar kocht ze een zilveren
rozenkrans: een erg dierbaar bezit voor haar.
In augustus 2010, Theij was al overleden, verhuisde ze naar het
verzorgingshuis in Gennep. De jaren die ze daar heeft doorgebracht waren
goede jaren met veel bezoek en de voor Mien typische humor.
Haar 90ste verjaardag werd nog gevierd met een etentje en muzikale
opluistering.
Op 2 juli overleed Mien. Aan een lang en goed leven kwam, op de leeftijd
der zeer sterken, een einde. Mien leeft voort in de herinneringen van haar
kinderen en kleinkinderen en van de velen die haar hebben gekend en
gewaardeerd.
Als gelovige mensen zeggen we: moge Mien nu rusten in de vrede van haar
Heer en Schepper.

In memoriam: Piet Gerrits
Piet werd geboren op 3 juli 1938 op het Hezeland in Heijen. Hij was de vierde in de rij van vier broers en twee zussen. Als tiener werkte
hij in de papierfabriek in Gennep. In die tijd moest er gewerkt worden en kon hij helaas niet verder leren. Daarna werd Rijkswaterstaat zijn
werkgever. Hier werkte hij met veel passie. Hij bleef cursussen volgen om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Hij was een zeer
harde werker die overstroomde van energie.
In 1967 huwde hij zijn geliefde Jo. Uit dit huwelijk werden twee geweldige zonen geboren: Gerwin en Marc. Er volgden twee lieve schoondochters
en vier schatten van kleinkinderen. Piet en Jo hebben heel veel samen gedaan en volop genoten. Hij was een echte vader die hart had voor
zijn kinderen. Fietsen, wandelen en tuinen bijhouden was wat Piet het liefste deed. Hij was meer dan 60 jaren lid van het gilde en hij zong 45
jaren met veel vreugde in ons Gregoriaans koor. Tot vorig jaar bleef hij trouw de repetities bijwonen, totdat het echt niet meer ging.
De laatste jaren begon, helaas, zijn geheugen hem steeds meer in de steek te laten. Dit was, vooral de laatste drie maanden, voor zowel
Piet als Jo ontzettend moeilijk. In verpleeghuis “Madeleine” werd hij een poos liefdevol verzorgd. De allerlaatste dagen bracht hij door in zijn
vertrouwde woning aan de Nieuwwijkstraat. Dit gaf de familie een erg goed gevoel. Moge hij nu vredig geborgen zijn inHèjs
zachteNèjs
plooien van
juli-augustus
2014
eindeloze goddelijke liefde en warmte.
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Ogen op steeltjes…
Een wat vreemde titel voor een verhaaltje over slakken, maar als je
verder leest zul je begrijpen waarom we deze titel gekozen hebben.
Voorkomen
Slakken of buikpotigen (Gastropoda), horen tot de orde van weekdieren
(mollusca).
De naam buikpotigen en de wetenschappelijke naam zijn te danken
aan de gespierde onderzijde van het langwerpige lichaam, die voor de
voortbeweging zorgt: gaster betekent buik of maag, en poda betekent
poten..Slakken zijn de enige weekdieren die ook op het land leven. De
meeste slakken leven in zee en daarnaast leeft een deel van de soorten
in het zoete water. De slakken zijn op verschillende manieren in te delen,
zo zijn er slakken met een huisje (huisjesslakken) en slakken zonder
huisje (naaktslakken).
Voeding en voortplanting
Er zijn aaseters en planteneters en ook organisch afval hoort tot hun
voeding. De meeste slakken zijn tweeslachtig, dat betekent dat ze zowel
vrouw als man zijn en elkaar kunnen bevruchten en dus ook allebei
eitjes kunnen leggen. Op de foto zie je een stel naaktslakken die bezig
zijn elkaar te bevruchten. Ze kronkelen om elkaar heen om zo een
manier te vinden om bij de geslachtsopening te komen en daar de eitjes
die al aanwezig zijn te bevruchten met sperma.
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Uiterlijke kenmerken
Slakken zijn erg interessante dieren. Ze
ademen door een ademopening boven op
hun lichaam en hun ogen zitten bovenop
de kop op een soort steeltje. Hieronder
zitten nog twee korte sprieten, dat zijn
de tasters. Deze bevatten receptoren
(soort zenuwcel) die onder andere geuren
herkennen en worden gebruikt om de
omgeving waar te nemen. Bij verstoring
hebben slakken de typische gewoonte om
de ogen en de tastorganen ‘in te trekken’
wat een zeer opmerkelijk gezicht is.
Slakken bewegen zich voort door hun
lichaam in te trekken en weer uit te
rekken. Aan de onderkant van hun lichaam
produceren zij een taai slijmspoor, waarmee
de slak zichzelf beschermt als hij over een
scherpe ondergrond moet kruipen.
Voor verdere kenmerken zie het overzicht
hiernaast.

Slakken in de tuin.
Slakken houden van verse blaadjes, dat
hebben we zelf ervaren in ons tuintje.
We hadden zo’n tien slaplantjes in onze
kleine groentetuintje geplant en gingen
daarna een weekendje weg. Toen
we terug kwamen stond er letterlijk
helemaal niets meer. Toen zijn we toch
maar eens gaan zoeken naar enkele
tips om slakken bij de planten weg te
houden.
1 = schelp (huisje)
2 = hepatopancreas (middendarmklier)
3 = long
4 = anus
5 = ademopening
6 = oog
7 = tentakel
8 = hersenknoop
9 = speekselbuis
10 = mondopening
11 = krop
12 = speekselklier
13 = geslachtsopening
14 = penis
15 = vagina
16 = slijmklier
17 = eileider
18 = pijlzakje
19 = voet
20 = maag
21 = nier
22 = mantel
23 = hart
24 = zaadleider

Gebroken eierschalen strooien tussen
de plantjes zou helpen; zo gezegd, zo
gedaan. En slakken houden niet van
de geur van tijm. Dit hebben we bij de
nieuwe plantjes gepoot. Het helpt al
weten we niet of het of het nu door
de eierschalen of door de tijm komt?
Voordeel is wel dat tijm heerlijk is in
pasta-sausen en op pizza’s.
Aan jou de keus: Sla of slakken…
Eet smakelijk!
Martha en Paul

Hèjs Nèjs
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BEWUST BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!
Varkensvlees: Le Porc Fermier,
afkomstig uit de Belgische Ardennen.
Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie,
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)
Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen
Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

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

Een lekker stukje verantwoord vlees
voor elke gelegenheid
Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

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

Geslaagden in Heijen

Eerlijk duu
rt het

langst...

Op 12 juni o
ntving ons re
dactielid Harri
Janssen het vo
e
lgende bericht
van Lot Pouwel
met het verz
s
oek dit in he
t Hèjs Nèjs
plaatsen:
te
Beste Harrie,
Ik, Lot Pouwel
s, wil laten wet
en dat na een
advertentie in
het Hèjs Nèjs m
et
Pinksteren de
fiets bij Louise
en Jan Pouwels
is
te
rugbezorgd.
Dus de lener
van de fiets: ha
rt
el
ijk
dank! Nu
kan oma Lot w
eer fietsen. Er
zijn dus ook no
mensen met ee
g
n goed hart.

‘n Dag voor je zelf

Rust moment in je drukke leven.
Praten,luisteren,meedenken en nadenken.
Samen met vrouwen onder elkaar

MAVO
Kevin Geulen
MAVO
Tymen Hawinkels
VMBO
Juul Koster
VMBO
Sharon Willems
MAVO
Boyd Kessels
MAVO
Michelle Melis
Ramon van den Ven MAVO
MAVO
Tom van Zitteren
Daniel van den Hoek HAVO

Volgend schooljaar Kids- en Jazzdance
in Heijen!
Heb jij zin om iedere week te dansen op leuke hits, danstechnieken te leren maar vooral
plezier te maken?? Schrijf je dan in voor de proefles op vrijdag 5 september!
De lessen worden gegeven door Claudia Gosens op de volgende tijden:
Vrijdag 16.45 – 17.30 uur Kidsdance 6 t/m 8 jaar
Vrijdag 17.30 – 18.30 uur Jazzdance 9-11 jaar
De leslocatie is de speelzaal van basisschool de Heggerank.
Voor meer informatie zie www.pincdance.nl of stuur een email naar info@pincdance.nl

Dag indeling:
9.30u. Ontvangst met koffie en thee
ls
De morgen zal worden begeleid door Pastoor R. Scho
10.00u Inleiding over een thema uit de bijbel
11.00u. Heilige Mis met stiltemoment
12.00u Lunch (zelf mee brengen)
ashuizen
13.00u Gastspreker: We gaan naar Molenhoek: Thom
n een rondleiding
krijge
We mogen bij hen op bezoek komen en
s. (Kleinschalig
met uitleg over het werken en wonen in eenThomashui
.
wonen voor Mensen met een Verstandelijke Beperking)
Afsluiting

Kosten € 5,= + € 2,00 vervoerskosten
Locatie: Kerk Johannes de Doper
Zaaltje achter de kerk
Ottersum
Inlichtingen: Carla Kersten 0485-517420
Juul Gerits 0485-513621

HAVO
HAVO
VWO/ATH
VWO/ATH
VMBO
VWO
HAVO
HAVO
HAVO

Ben je ook geslaagd en staat je naam er niet bij?
Meld het ons! dorpsblad@heijen.info.

Maandag 25 Augustus

15.00u.

Roy Hopmans
Eline Janssen
Teun Hendriks
Maaike van de Ven
Luuk Janssen
Marlou van Lent
Yannick Lucassen
Charlotte Versluis
Ian Vink

80-jarige be
geeft stokje weegdocent Jan Jansse
over!
n

Op woensdag
3 juli heeft Jan Ja
nssen, ruim 79
beweegdocent
jaar, afscheid ge
van de senioreng
nomen als
ro
ep
en
zijn in Heijen. A
die op woensd
lle lof voor een
agochtend actie
dergelijke presta
f
Jan heeft 25 ja
tie.
ar lang de twee
groepen met ve
lesgegeven. Nu
el toewijding en
op bijna 80-jarige
passie
leeftijd heeft hij
te geven aan ee
besloten het sto
n andere docent
kje over
.
Het stokje word
t overgenomen
door Cathalien
seniorensportdo
Hendriks, een ge
cent die in Hei
dreven
je
n op woensdag
verzorgen. De
ochtend de less
sporters in Hei
en
gaat
jen kennen haar
periode van ziek
al, omdat zij tijde
te van Jan Jansse
ns
ee
n
n hem heeft ve
rvangen.
De groepen sp
ortende seniore
n in Heijen zu
nieuw elan het
llen na de vaka
sporten weer o
ntie met
ppakken. Een go
niet-sportende
ede aanleiding
senior in Heije
voor de
n om zich aan
kunnen nog nieu
te sluiten? Wie
we leden bij. Se
w
eet! Er
nioren van 55
harte welkom va
jaar en ouder
naf 27 augustus
zi
jn van
om 9.00 uur of
gratis proefles.
om 10.15 uur vo
or een
Je hoeft je niet
aan te melden,
kom gewoon na
meer informatie
ar d’n Toomp!!!
: www.gennepv
itaal.nl of bel 06
13260571

Spelen met Taal

Spelen met taal
In de afgelopen periode hebben we een selectie van de
enorme verzameling doordenkertjes van Paul Rongen
opgenomen in Hèjs Nèjs. Daarbij hebben we in overleg
met Paul zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
actualiteit.
In het najaar van 2014 komt een boek uit van Paul. Hij zegt
hierover: “Dit nieuwe, van eigen kleurenfoto’s voorziene
boek, getiteld UITGEBALANCEERD TAALGEBRUIK
bestaat uit zinnen met een dubbele bodem en een
humoristische ondertoon. Elk woord wordt op een
weegschaaltje gelegd tot de juiste balans in de zin is
bereikt.

Doordenkertjes

In de Maas- en Niersbode wordt het verschijnen van het
boek aangekondigd en ook op de site www.heijen.info.
De redactie beveelt dit boek van harte aan!
Verder vinden we het een goed moment om voor wat
Hèjs Nèjs betreft te stoppen met de doordenkertjes
om daarmee ruimte te maken voor andere tekstuele
vondsten.
Wij bedanken Paul voor de geleverde bijdragen aan Hèjs
Nèjs, die er mede voor gezorgd hebben dat voor elk wat
wils in ons blad is te lezen.
Onderstaand de laatste twee serie doordenkertjes over
fietsen en de aanstaande kermis.

door Paul Rongen
Kermis

Fietsen
IJvert de promotor voor de snelle tweewieler?
Een bromfietser heeft een zaak opgelicht en moet daarvoor
brommen.
Aan de stakingsoproep bij een rijwielfabriek is maar gedeeltelijk
gehoor gegeven. Werd er bij de werkwilligen een spaak in het wiel
gestoken?
De bromfietser die scheurde, werd drievoudig bekeurd: hij reed te
hard, had geen helm, maar wel een glaasje op.
Dieven gaan vaak met fietsen op de loop.

Een spookhuis is niet altijd een
kermisattractie.
Kunnen de kinderen op de Heijense
kermis hun draai vinden?
Is het altijd wat met het trekken aan de touwtjes op de kermis?
Zag de kermisexploitant een reuze rat in zijn opslagruimte?
Zit je in een achtbaan bij een achturige werkdag?

Is het verboden om te bellen als je aan het fietsen bent?

Een jongen die in zijn jeugd veel in vliegtuigmodellen heeft gezeten,
wordt nog niet automatisch piloot.

Is fietsen voor velen een verzetje?

Kan men zonder slag of stoot in botsauto’s rijden?

Vind je het vreemd dat fietscontroles veel kapotte verlichting aan
het licht brengen?

Met waterpistolen wordt er ook in de lach geschoten.

Met de opgeladen E-bike hoeft men zich niet opgelaten te voelen.

Ook in Heijen is het niet alle dagen kermis.
Voor de jeugd zijn rupsen op kermissen geen plaag.

Hoe noemt men………?
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Het hondje van de brandweerman		
Fikkie
Pedicure zonder werk			
Voetzoeker
Een grote paardenvijg			
Vliegbasis
Een condoom in het Zweeds		
Pipi Vangkous
Een pater op een schimmel		
Zwart op wit
Een aandeel in munitie			
Knaleffect
Een lenzendoosje				Ogenblikje
Twee vlammende lucifers			
Heethoofden
Een raadselachtige kerst			
Quizmas

IVN

Interview

Jarige IVN maakt een nieuw Natuurbelevingspad
op de Genneper Heij
Met eenvoudige natuurlijke middelen kan een wandeling een
extra spannende belevenis zijn. IVN wil graag iedereen op
een leuke en boeiende manier betrekken bij de natuur en
het milieu in de directe leefomgeving.Daarom werkt IVN
Maas en Niers momenteel hard aan een Natuurbelevingspad
op de Genneper Hei.
Het pad wordt geopend ter ere van het 25-jarig jubileum van
IVN Maas en Niers op 21 september 2014.
Het natuurbelevingspad volgt het bestaande rolstoelpad en
biedt alle leeftijdsgroepen een leuke, boeiende en spannende
wandeling. Zo liggen er grote boomstammen waar je op kan
klimmen of lopen, of waar je gewoon even op kan zitten
als je moe bent of even om je heen wil kijken. Er is een
gluurwand van waar achter je je omgeving kan bekijken
zonder gezien te worden en misschien zie je dan wel een
vogel of ander dier van dichtbij. Op het blotevoetenpad kan
je over allerlei verschillende materialen lopen die je blote
voeten niet kennen. Of kruip in het schuttersputje om te

zien hoe kleine dieren de omgeving zien. In een bosje is een plek
waar je zelf hutten mag bouwen of een spel kan spelen. Er is een
heksenkring waar je uit kan rusten en waar je met een grote groep
naar spannende verhalen kan luisteren. Al deze plekken nodigen uit
om zelf iets leuks en spannends te bedenken om van de wandeling
een creatieve en actieve belevenis te maken.
Wil je een keertje helpen om het Natuurbelevingspad mee op te
bouwen of het laatste nieuws te volgen kijk op de IVN website
www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers.nl

Zomermorgen
Toen ik vanmorgen buitenkwam
bracht de wind zo’n geurtje mee
van honing, hooi en zonnebloemen
en een vleugje zand en zee.
En alles was nog stil
de schommelstoel op het terras,
de roze rozenstruik en ik
op blote voeten in het gras.
Twee wolkjes zeemden ijverig
de lucht van lichtblauw glas.
Ze wuifden naar de zon
die net als ik al wakker was,
terwijl daarbinnen iedereen
nog steeds te slapen lag.
En ik begreep: dit wordt
de allermooiste zomerdag.

Hèjs Nèjs
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Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

Wij beschikken over
een uitgebreid
zitgedeelte en
een ruim terras
(60 plaatsen)en een
speelgelegenheid voor
de kinderen.

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
Bent u in de buurt , kom dan even
binnen en proef de echte dorpssfeer
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Openingstijden:
30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11.
13.00 - 22.30 uur
Zo.
art zondags
November t/m ma
r
15.00 - 21.00 uu
Ma.

Gesloten

Hoofdstraat 36, Heijen Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

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

Prikbord

Dankbetuiging
ten en belangstelling
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaar
der en opa
na het over lijden van mijn man, vader, schoonva
Piet Gerrits
gildegroet,
In het bijzonder het gilde voor de gebrachte
de uitvaart.
en het kerkkoor voor de mooie zang tijdens
Het was voor ons een grote steun en troost.
.
Jo Gerrits-Wientjens, kinderen en kleinkinderen

Dankwoord
Jan Helmond heeft de brandnetels gek
ortwiekt
op de kor te route van het Hèjs Run
dje. Jan
bedankt hier voor!
Mar tha en Paul Toonen

Welkom in Heijen….
Deze maand mogen we maar liefst drie nieuwe Heijenaren welkom heten! Het gaat
goed, het eerste half jaar zijn we al negen baby’s rijker. Heijen sterft nog lang niet uit!
Hiep hiep hoera voor de Hermelijnstraat. Daar kwam Tijn ter wereld. Tijn is de zoon
van Dennis en Judith Lukassen en speelkameraadje voor Stef en Eefke.
Dubbel feest aan de Hoofdstraat. De tweeling Tuur en Melle zag er het levenslicht.
De trotse ouders zijn Frank en Angelique Cornelissen. Grote zus Saar krijgt er een
dagtaak bij: spelen met twéé broertjes!
Van harte gefeliciteerd.

Autozegenen
gend,
Dit jaar werden voor het 20e jaar auto’s geze
ooit georganiseerd door Tonnie Wilbers.
en’ bij.
Vanuit Heijen waren er ook diverse ‘gezegend

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

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

Dé groentespecialist van de Maasduinen!

Bestel bij ons uw blauwe bessen
(voor in de diepvries)
ZOMER, TIJD VOOR:

• Kersen • Perziken • Nectarines
• Abrikozen • Pruimen • Aardbeien
frisse huisgemaakte fruit,- groente,- huzarensalades

heerlijk voor bij uw BBQ
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De Poel 8 - 6591 BV – Gennep T. (0485) 514244

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

Agenda 2014
Zondag 3 augustus
10.00 uur 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
20.00 uur Plan B
Feestavond: Pruuve vur
’t goeie doel
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

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

Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)

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

0485 - 511533

Oplage:
900 stuks

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Verschijning:
11 keer per jaar

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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

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.

In augustus heeft Hèjs Nèjs
vakantie. De volgende
Hèjs Nèjs verschijnt op
24 september 2014.

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

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:
-

Sanitair
Verwarming
Service en onderhoud
Loodgieterswerk

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:
-

Zonnepanelen
Zonneboilers
Warmtepompen
Zonnekoeling

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

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

Vakinstallateur

Adv. Vonk A5 algemeen.indd 1
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Te huur gevraagd:
Voor de stalling van mijn schapen

op zoek naar onderdak.
Eventueel met stukje weiland.
Wie kan mij helpen,
ik hoor het graag.

Geert Veenbrink
Afferdse Heide 22c
Afferden
0624993111

van
creatieve woorden
naar

daden

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.

CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

HOOFDSTRAAT 48 - 6598 AE HEIJEN WWW.ROVERMEDIA.NL

ben ik voor de wintermaanden

