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De vakantie(periode) zit er voor de meesten weer op. Binnenkort verschijnt de vijftigste
Hèjs Nèjs, maar dat is pas in november. Eerst de uitgaven van september en oktober. Over
de inhoud wil ik hier even niets vermelden, maar wel wil ik u, naar aanleiding van enkele
verzoeken om verslaglegging van georganiseerde evenementen, voor de duidelijkheid nog
eens wijzen op onze werkwijze. Als redactie werken wij als volgt:
• interviews op verzoek als er een evenement of jubileum op komst is, we maken dan een afspraak met bestuur/personen op
een voor beide partijen geschikt tijdstip. Deze tekst wordt door ons geschreven.
• plaatsen van ingezonden berichten en foto’s door de verenigingen (rubriek verenigingsnieuws).
• ingezonden berichten en foto’s buiten verenigingsverband plaatsen we op het Prikbord.
• plaatsen van foto’s en zelf geschreven verslagen van evenementen na afloop. Uitzondering hierop is het Heisafeest daarvan
maakt de redactie vooraf en vaak ook achteraf een stukje tekst over of een fotocollage. Het is voor ons ondoenlijke alle
evenementen te bezoeken en er een verslag van te maken.
Ter aanvulling van punt 1: we willen ook wel achteraf komen voor een interview maar dan moet de publiciteit vooraf wel zelf
verzorgd worden. Wij wensen u zoals altijd weer veel lees- en kijkplezier!
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Column
Treinreis
In Heijen is van alles mogelijk, maar niet het op de trein
stappen. Ja, in een grijs verleden was er natuurlijk de
railverbinding door het oude Heijen met meerdere haltes. Maar vandaag de dag moet je eerst naar Boxmeer
of Molenhoek om daar op de Veoliatrein te stappen. Zo
ook deed de schrijver van dit stukje in goed gezelschap
van zijn lief. Mooi op tijd in Molenhoek, inchecken en
in een stampvolle trein (het studiejaar was duidelijk
begonnen) naar Nijmegen. Omdat het centraal station
daar nog geen ruimte bood voor onze trein, 3 minuten
wachten en de aansluitende trein gemist. Wel rustig de
tijd om uit te checken bij Veolia en in te checken bij NS.
Maar niet getreurd: na 20 minuten kwam er een dubbeldekker die rechtstreeks naar onder meer Amsterdam
CS reed en dit bespaarde ons de overstap in Utrecht.
Daar even wachten en overgestapt op de Sprinter van

NS. Deze bracht ons naar ons doel: Santpoort-Noord
of all places. De geplande wandeling kon beginnen,
10 kilometer door een zeer glooiend duinlandschap,
richting zee. Daar bleek het paviljoen voor een noodzakelijke versterking van de inwendige mens nog een
paar kilometer verderop te liggen. Maar wederom niet
getreurd: het zeer donkerbruine broodje met oude kaas
uit de streek was een voltreffer en we zaten 1e rang met
de neus in de wind en richting zee, dat dan weer wel.
Vervolgens 7 kilometer gelopen naar Zandvoort, langs
het circuit op, hier nog een visje genuttigd en de trein
via Haarlem naar het zeer hectische Amsterdam gepakt. Daar er even uit voor een bak koffie aan het water
en vervolgens huiswaarts via NS, Veolia en auto. Een
prachtig dagje. Maar wat heeft dat met Heijen te maken?
Onderweg zagen we tal van dorpen, overvloedig gehuld
in het groen, prachtige lanen en toen moest ik denken
aan de scheve verdeling wat dit betreft in Heijen: enkele straten zijn prachtig getooid met bomen (Esdoornstraat, Heesweg, Beukenlaan, Sleen en Heikampseweg
etc.), maar als je kijkt naar onder meer Meidoornstraat
en Berkenstraat is er nog het een en ander te winnen.
Laten we maar eens beginnen met een verzoek in te dienen bij de gemeente……..al was het maar om dit idee
vast in de week te leggen. Ben benieuwd!

Vereniging voor Senioren - KBO HEIJEN
Beste leden van de K.B.O.
Na een mooie lange zomerstop gaan we met z’n allen
weer gezellig kienen!
Iedereen van onze K.B.O. is van harte welkom.
We zouden het fijn vinden als jullie onze groep komen
versterken en gezellig mee komen kienen. Er zijn altijd
hele mooie prijzen te winnen.
Onze kienmiddagen zijn altijd op de eerste donderdag
van de maand.
We beginnen op donderdag 2 oktober 2014, daarna op
donderdag 6 november 2014
donderdag 4 december 2014
donderdag 8 januari 2015
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donderdag 5 februari 2015
donderdag 5 maart 2015
donderdag 2 april 2015
donderdag 7 mei 2015
donderdag 4 juni 2015
D’n Toomp is voor jullie om 13.30 uur open en het
kienen is ongeveer om 16.30 uur afgelopen.
Verder wensen wij iedereen weer hele fijne en gezellige
kienmiddagen toe, namens:
Annie de Rijck telefoon 513 193
Truus Lamers telefoon 531 273
Mientje van Lin telefoon 514 572

Verenigings- en ander nieuws

Zij-Actief!
Donderdag 16 oktober 2014 bij Café Zaal Schuttershof
een optreden van

enkele liedjes in het Brabantse dialect. Met haar warme
uitstraling en sprekende teksten zal zij ook u weten te
boeien, een sprankelende podiumvrouw!

Zij is een talentvolle vrouw met een bijzondere stem.
Ze zingt het meest Nederlandstalig maar heeft ook

De aanvang is 19.30 uur en de entree bedraagt €5.00
Iedereen is welkom.

Marie-Christien

Vereniging voor Senioren - KBO HEIJEN
60 JARIG BESTAAN
Op zondag 19 oktober 2014 viert de KBO Heijen haar

DIAMANTEN JUBILEUM
Beste leden,
Zoals u hierboven leest is 19 oktober een bijzondere
feestdag! Graag willen wij deze dag samen met u vieren.
Een mooi programma kunnen wij u aanbieden.
Wij starten deze dag met een H.Mis in de Dionysius
Kerk in Heijen.
Aanvang 9.30 uur. Mijnheer Pastoor zal voor gaan in de
H.Mis en het gezinskoor zal voor ons zingen.

Na de H. Mis zal er voor de kerk een serenade gebracht
worden door de Fanfare E.M.M.
Om 12.00 uur wordt er in D’n Toomp een uitgebreide
brunch geserveerd voor onze leden. Voor deelname
aan de brunch heeft u zich aan kunnen melden.
Van 14.30 uur tot 16.30 uur kunt u genieten van de
muziek van “Het Seniorenorkest”
Sluiting van deze feestdag om 17.30 uur.
Op Zaterdag 18 oktober zal er een receptie zijn in
D’n Toomp van van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Wij verheugen ons erop u te ontmoeten!
Met vriendelijke groet, het bestuur KBO Heijen.
Theo, Carla, Annie, Riek, Jan, Mia.

Vereniging voor Senioren - KBO HEIJEN
VOORAANKONDIGING

De KBO in uw regio organiseert op dinsdag
18 november een themamiddag met als titel

OUDEREN EN TECHNOLOGIE;
BONDGENOOT OF VIJAND???
Zelfstandig wonen, met behoud van kwaliteit van leven,
kan alleen als u weet waar u hulp en ondersteuning kunt
krijgen als dat nodig is, als u weet welke mogelijkheden
er zijn om comfortabel zelfstandig thuis te blijven
wonen.

Het wordt steeds makkelijker met nieuwe technologie
om te gaan, als men maar over de drempel stapt en het
gebruik aandurft.
Deze middag willen wij u informeren over
mogelijkheden en ontwikkelingen, die dat comfortabel
zelfstandig blijven wonen kunnen ondersteunen.
Laat u informeren over de huidige mogelijkheden en
maak kennis met ontwikkelingen waarvan u al heel snel
gebruik zult kunnen maken.
Noteer daarom deze datum al in uw agenda. De
uitnodiging met meer informatie komt volgende maand
naar u toe.
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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

Spelen met taal

Muziek spreuken

Als iedereen de
eerste viool wil
spelen, krijg je
nooit een orkest
bij elkaar

Is het goed dat
ik die cd van
Lois Lane?

Wist je
dat je op
Justin Timberlake?

Hey, weet jij waar
Guus Meeuwis?
Zoals de ouden
zongen,
zo housen
de jongen.

Waar ken jij
Gloria Estefan?

Ik denk dat ik
deze keer voor
Alicia Keys

Slechte muziek is
wat onze kinderen
graag horen, goede
muziek is wat wij
als kinderen graag
hoorden.

Inspiratiebron: het Internet
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Interview

Bewegen hoort thuis
in de schijf van vijf….
Dat is de overtuiging van Marian Schijf (58) van In Beweging uit Malden. Marian is adviseur
sport en beweging en sportdocent bij Gennep Vitaal. Wij interviewden haar omdat ze een
speciaal sportprogramma voor vijftigplussers in Heijen onder de aandacht wil brengen.
In de gemeente Gennep bestaat sinds drie jaar de seniorensportvereniging Gennep Vitaal.
Deze vereniging zorgt met professionele docenten voor allerlei soorten van beweging. Het
doel van de vereniging is senioren meer te laten bewegen. Voor de advisering, vorming
verenigingsstructuur, docenten aannemen, subsidieaanvragen enzovoort maakt men gebruik
van de diensten van Marian. Het blijkt echter dat voornamelijk 65+’ers van de activiteiten
van deze stichting gebruik maken en daar moet volgens Marian verandering in komen.
In het verleden was het ouderen
sportgebeuren ondergebracht bij de
Stichting Open Bejaardenwerk, daarna bij
de Stichting Synthese. Deze laatste stichting
kwam na enige tijd tot de conclusie dat dit
niet in hun visie paste. In overleg met Marian
werd een nieuwe stichting opgericht: Gennep
Vitaal. Toen Marian drie jaar geleden met
de opbouw van sportvereniging Gennep
Vitaal begon moest ze eerst veel veldwerk
verzetten. De hele organisatiestructuur bleek
een lappendeken. De contributie die de
diverse leden van de verenigingen betaalden
was onvoldoende om professionele krachten
te betalen. Yoga en een dansgroep vielen
in eerste instantie ook onder de Stichting
Synthese. Marian zette zich ervoor in deze
twee takken zelfstandig te laten functioneren
door ze in goed overleg af te laten splitsen.
Vervolgens werd getracht te investeren in
groepen die haalbaar zijn. Er zijn inmiddels
elf sportgroepen voor senioren in Gennep
actief. In Heijen zijn op de woensdagmorgen
twee groepen actief onder leiding van
Cathalien Hendriks.
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Cathalien is onlangs in de plaats gekomen van Jan Jansen, die
80 jaar was geworden en het tijd vond dat iemand anders het
stokje van hem overnam. Je hebt er eerder over kunnen lezen
in het Hèjs Nèjs.
Het streven van Gennep Vitaal is om senioren (en dan bedoelt
ze mensen boven de vijftig jaar) aan het sporten te krijgen en
te houden. Want, zo weet ze uit ervaring, mensen die sporten
blijven langer in touw, hebben minder last van overgewicht,
hart- en vaatziekten en diabetes omdat ze een betere conditie
hebben. En dat laatste is belangrijk want de preventieve werking
die van het sporten uitgaat, bespaart enorm in de kosten voor
de onder druk staande gezondheidszorg. Men blijft langer fit
en vitaal en dat is nou net de bedoeling. Hoe eerder je zorgt
dat je conditie voor je latere leeftijd op orde is, hoe beter. En
bovendien draagt het bij aan meer sociale contacten onderling.
Ons dorp Heijen is uitgekozen om een nieuw project, het
benaderen en motiveren van de vijftigplussers om te gaan
sporten, als eerste vorm te geven. Dat het juist Heijen is heeft
te maken met het afscheid van Jan Jansen en de aanstelling
van Cathalien. Nu er toch een wisseling van de wacht plaats
vond kon dit mooi gecombineerd worden met de start van
dit nieuwe project van Gennep Vitaal. Voor het project in
Heijen kon men putten uit de erfenis van de Stichting Open
Bejaardenwerk, volgend jaar volgen andere kernen.

Marian Schijf

Wat houdt het project in?
Alle vijftigplussers hebben eind augustus een folder van de gemeente en
Stichting Gennep Vitaal in de bus gekregen met uitleg over dit programma.
Het begon 18 september met een lezing in D’n Toomp door de bekende
bewegingsprofessor, de Ottersumse Maria Hopman, die werkzaam is bij
Radboudumc. Maria is geregeld in het nieuws, bijna ieder jaar lees je in de
krant over onderzoeken die ze doet onder vierdaagselopers.
Behalve de lezing door Maria Hopman omvat het project een fittest, die
op 3 oktober plaats zal vinden. Dan volgt voor de genoemde doelgroep
een 20 weken durende sportkennismakingsprogramma: dit omvat een
gevarieerd aanbod van sport en spel binnen en buiten, valpreventie, veilig
leren fietsen (ook op elektrische fietsen), nordic walking en iets praktisch
als het leren omgaan met een GPS systeem op de fiets waarmee je mooie
fietstochten kunt uitzetten. Deze cursus kost voor die twintig weken
€ 65,00. Daarna is het de bedoeling dat de groep onder leiding van een
professionele kracht zijn eigen weg vindt in het cursusaanbod. Er is voor
elk wat wils, maar dan heeft de doelgroep wel de gelegenheid gehad aan
allerlei takken van sport “eens te snuffelen”, zoals Marian dat zo mooi weet
te zeggen.
Wie de lezing van Maria Hopman heeft bijgewoond weet dat ze het heeft
gehad over de meerwaarde van beweging van senioren, ook als je nog
nooit gesport hebt. Bewegen is net zo belangrijk als goed eten en drinken!
Het zou deel uit moeten maken van de schijf van vijf. Maria liet zien hoe
in de afgelopen dertig jaar de vetzucht op de wereld is toegenomen
waardoor de kwaliteit van leven op latere leeftijd enorm kan afnemen.
Bewegen helpt om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Denk je nu, als je lezing van Maria zou
hebben gemist: die fittest lijkt mij wel wat,
kom dan op vrijdag 3 oktober naar D’n
Toomp. De test wordt georganiseerd
in samenwerking met onder andere de
eerstelijns gezondheidszorg, (denk aan
huisarts, fysiotherapeut) en de Heijense
KBO. De test bestaat uit een twaalftal
onderdelen en aan het eind krijg je meteen
te horen hoe het er met je conditie
voorstaat. De test is voor iedereen te doen
en er wordt zeker rekening gehouden
met ieders lichamelijke mogelijkheden.
Deelname aan de test kost € 5,00, dus
voor de kosten hoef je de test niet te laten
schieten.
Het bestuur van Gennep Vitaal en Marian
hopen op een grote opkomst 3 oktober
en daarna op veel deelnemers aan het
sportkennismakingsprogramma.
Voor nadere informatie kun je bij
Marian terecht. Haar telefoonnummer is
06-13260571 (maandag tot en met vrij
dag van 18.00 tot 19.00 uur) of stuur een
e-mail naar marian@inbewegingsport.nl.
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Interview vereniging

De geluksvogels van V.V. Heijen C1…
Afgelopen juli mochten de veertien C1 spelers van V.V. Heijen en hun vier begeleiders
op uitnodiging van een Zweeds bedrijf naar Göteborg om deel te nemen aan een enorm
voetbaltoernooi, de zogenaamde Gothia Cup Trophy. Een buitenkansje dat ze met beide
handen aangrepen. Hoe dat allemaal zo gekomen is en wat ze er beleefd hebben lees je in
onderstaand verhaal.
We spraken met Hans en Marijke Janssen (elftalbegeleiders) en vier teamleden:
WouterJanssen(15), Guus Hawinkels (15), Henri Burgman (14) en Jeroen Melis (14).
Hans en Marijke Janssen
Hans Janssen (51) is leider van het C1 elftal
en heeft een eigen bedrijf samen met zijn
Zweedse compagnon Urban Olsson. Het
bedrijf SKS is gevestigd in Boras, vlak bij
Göteborg (zie www.sks-textile.com). Men
vervaardigt er versterkingsvezels voor rubber.
Denk onder andere aan autobanden. Dit
product wordt wereldwijd afgezet.

Marijke was een van de begeleiders al hing haar deelname aan
de reis wel even aan een zijden draadje! Ze kwam namelijk
een paar dagen voor vertrek lelijk ten val en brak daarbij haar
onderkaak. Ze moest geopereerd worden en kon daarna een
paar weken niet meer kauwen. Geen nood, Marijke wilde
heel graag mee en met een staafmixer in haar koffer om het
voedsel fijn te malen was ze er gelukkig toch ook bij. Naast
Hans en Marijke Janssen bestond de leiding ook nog uit Cor
Klaassen alias “Feestdj Al”, en Marco “Edje” Lamers.

Heijen C1 was vorig jaar kampioen geworden
(dit jaar trouwens ook weer) en Wouter,
zoon van Hans en Marijke, had in Zweden
vakantiewerk gedaan voor het bedrijf. Als
tegenprestatie voor het kampioenschap en
het werk heeft Urban Heijen C1 uitgenodigd
voor de Gothia Cup Trophy in Zweden.

Wat is de Gothia Cup Trophy?
Dit is een jaarlijks terugkerend intercontinentaal voetbaltoernooi
voor jongens van 11-18 jaar en meisjes van 12-19 jaar. In totaal
waren er wel 1670 teams in Göteborg van over de hele wereld!
De teams kwamen bijvoorbeeld uit Brazilië, Mexico, China. Het is
grootste jeugdvoetbaltoernooi ter wereld. Bekende voetballers
als Zlatan Ibrahimović en Wayne Rooney werden hier gescout.
De teams werden per leeftijdsgroep onderverdeeld, allemaal
in poules van vier teams. Heijen (Boys 15) kwam terecht in
een ijzersterke poule met twee Zweedse en een Duits team.
Er waren alleen al in deze leeftijdscategorie 52 poules, dus 208
teams! De nummers 1 en 2 in de poule kwamen in de A-finale
en de nummers 3 en 4 in de B-finale. Tot hun grote spijt gingen
meteen de drie poulewedstrijden verloren en kwam men in de
B-poule. De play-off wedstrijd tegen een Noors team (SF Grei)
ging helaas ook verloren.Vooral de jongens in de Scandinavische
teams bleken letterlijk en figuurlijk een maatje te groot voor
onze stoere Heijense voetballers. Bovendien hadden ze ook
langer door gevoetbald tot vlak voor het toernooi. Heijen was
half mei al klaar met voetballen.

“Naast Hans en
Marijke Janssen
bestond de leiding ook
nog uit Cor Klaassen
alias “Feestdj Al”
en Marco “Edje”
Lamers.”
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Afsluiting van de week met een helikopter vlucht.

“De doelpuntenmakers waren
Jeroen Melis (2x), Jelmer Hermsen
en Daan ter Laak.”
Maar gelukkig werd er ook vier keer gescoord. De doelpuntenmakers
waren Jeroen Melis (2x), Jelmer Hermsen en Daan ter Laak. De eerste gele
kaarten voor de jongens zijn ook een feit. Wouter Janssen had de pech
de eerste gele kaart te krijgen en dus de primeur en daarna kreeg Jelmer
Hermsen nog een kaart. Normaal krijgen de jongens bij een overtreding in
de Nederlandse jeugdcompetitie geen gele kaart, maar een vijfminutenstraf.
Omdat de wedstrijd in de play-off van de B-finale werd verloren was Heijen
klaar met voetballen. Dat was op woensdagavond.
Hoe verliepen de reis en het verblijf, jongens?
Op zondag 13 juli werd er van Düsseldorf naar Berlijn gevlogen en dan van
Berlijn naar Göteborg.Voor een aantal leden van het team was het de eerste
vliegreis. De reiskosten werden gesponsord door het bedrijf van Hans en
het elftal plus de begeleiders mochten overnachten in het (ruime) huis van
compagnon Urban Olsson. Men was op tijd om de finale van het WK bij
Urban thuis te bekijken. De luchtbedden van het elftal en de begeleiders
lagen overal verspreid in het huis tot op de overloop toe. Enorm gezellig
natuurlijk! ’s Morgens maakten ze zelf een ontbijt. De lunch en het diner
werden verorberd in schoolcomplexen op vertoon van maaltijdbonnen.
De verhalen…
Men is vooral opgetogen over de openingsceremonie compleet met
vlaggenparade in het stadion van IFK Göteborg. Dit zat op de openingsavond

van het toernooi tjokvol. Wel 60.000
toeschouwers! Zeer indrukwekkend. En
wat nog mooier was: VV Heijen mocht als
eerste team namens Nederland met de
Nederlandse vlag het stadion inwandelen.
Voor de gelegenheid en de herkenning
hadden ze oranje attributen omgehangen.
Voorop liep een Zweeds meisje met het
bordje “Holland”. Helaas werd het meisje dat
het bordje van Holland droeg, niet zo knap
bevonden door de jongens. Het meisje met
het bordje van de Oekraïne was volgens de
algemene opinie in de groep véél mooier.Tja,
zo hou je altijd wat te wensen over, toch?
Er was muziek en een enorm vuurwerk
completeerde de show. Er waren teams uit
ongeveer zeventig landen te bewonderen.
Deze ceremonie was een spektakel dat ze
niet snel zullen vergeten.
We vragen de jongens wat ze nu het
mooiste vonden:
Wouter: “het was allemaal leuk.”
Guus: “ik vond de ceremonie erg mooi
en ook het voetbalgebeuren. De tweede
wedstrijd was minder sportief, maar voor
de rest ging het prima met het voetballen.”
vervolg op blz 13
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18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

Onze 10-kleurenpers staat
hier garant voor. 7 dagen per week,
24 uur per dag.
Dit is slecht één machine uit ons
machinepark De rest van ons
machinepark doet er niet voor onder.

OFFSET & DIGITAL PRINTING
PRINT MANAGEMENT
HEARTS PLAYINGCARDS

Ieder mens kent een tijd dat het even niet zo lekker loopt
...op zijn levensweg.
Open je blik voor een andere manier van Heling
Ik ben docente in de Energetische Psychologie....ik reik
jou psychisch gereedschap aan... zodat jij de Kracht hebt
jezelf te Helen... Gebruik je Brein als Medicijn.

Ondek de waarheid achter jouw Gedachten...
Laat ze voor je werken en niet tegen je.....

Velen van ons zijn vervreemd van hun lichaam. Het bewustzijn
van onze geest en onze lichaamscellen is echter één
energetisch geheel. Over en weer wordt er informatie
uitgewisseld en ontstaat er een reactie.
Hoe wij ons voeden beïnvloedt het bewustzijn van onze geest,
ons gedrag en de constitutie van ons lichaam... Onze manier
van denken beïnvloedt het bewustzijn van onze lichaamscellen.
Wanneer er geen goede communicatie meer is tussen beide kan
er een onbalans ontstaan en uit zich dat in lichamelijke en
psychische ongemakken.
Dan is het nodig deze innerlijke dialoog te herstellen.

Ik ben degene die je belt als je klaar bent voor verandering.
Mw. Carla Bos

Tel: 0485-513170

Heijen

Mijn specialisme, al 20 jaar:
Natuur-geneeswijzen / Massage
Acupressuur-reflexologie/ Reiki Master/ Healing/ Voeding.
Reading, counseling, bewegingsleer o.a.

Alexander Techniek.

Interview vereniging

Ook Henri en Jeroen vonden de ceremonie geweldig. Bovendien de ervaring
om het mee te maken.
Hans: “Er was meer strijd en inzet nodig dan in onze competitie. Deze strijd
was ook noodzakelijk. In die zin heb ik het team zien groeien en dat nemen
we mee naar het nieuwe seizoen. Veel jongens van de C1 voetballen al sinds
de jongste jeugd bij elkaar. Dat is het leuke van dit team. De jongens kennen
elkaar goed en gaan goed met elkaar om. Dat blijkt ook in zo’n week.”
Wat hebben jullie nog meer gedaan dan voetballen?
Nou, op de donderdag werd de stad Göteborg bekeken. Ze hadden een
bandje om de pols en dat was goed voor gratis openbaar vervoer in de
stad voor de deelnemers aan het toernooi. Dat was handig. In de avond
werd er gebarbecued. Deze werd gesponsord door de bezoekende vaders
Albert Melis en Marco Roelofs. Op vrijdag bezochten ze een pretpark, een
soort Walibi. Je kon daar gratis naar binnen, maar moest wel betalen voor de
attracties. Op zaterdag ging het hele gezelschap naar een meer in de buurt
van Göteborg. Daar kampeerden een paar vaders van teamleden, onder
andere Sjaak Burgman. Hij had voor de hele ploeg nog een verrassing in
petto. Op een goed moment landde er een helikopter op het grasveld voor
het meer en in groepjes van zes mochten ze een rondvlucht maken over de
omgeving. Das was nog eens tof!

“Marijke: “Het is allemaal zonder
gezever verlopen…””
Natuurlijk trokken de Zweedse meiden de aandacht van onze knappe
Heijense jongens…..Haha! Verhalen te over, maar deze worden binnenshuis
gehouden onder het motto “What happened in Sweden, stays in Sweden”!

Vermeldenswaardig is ook dat Dirk een
plak van 2 kg Tobelerone won. Men is
verder niet echt uit geweest. Er was een
muziekfestival georganiseerd vanuit het
toernooi, maar daar mocht niet iedereen
qua leeftijd naar toe. Uiteindelijk is besloten
er niet heen te gaan. In de avonden werd
er voornamelijk televisie gekeken, met de
mobieltjes gespeeld en ook nog gevoetbald.
Terug naar Heijen.
Op zondag 20 juli was de koek op. Nadat
ze eerst keurig het huis van Urban hadden
gepoetst, want dat hoort er ook bij, vertrok
het uitgelaten gezelschap met de bus weer
richting vliegveld voor de terugreis naar
Heijen. Daar stonden opgeluchte ouders te
wachten.
Marijke: “Het is allemaal zonder gezever
verlopen…”
Volgend jaar weer??
“Graag”, zeggen de jongens, “maar dan
moeten we wel een nieuwe sponsor
zoeken.” Misschien wel het bedrijf van één
van de andere vaders, zo hopen ze, want
er zijn bij de jongens van de C1 best veel
vaders die een eigen bedrijf hebben.......

Nèjs
Bovenste rij van links naar rechts: Tim Roelofs, Guus Hawinkels, Jelmer Hermsen, Daan ter Laak, JorickHèjs
Roelofs,
september
2014
Hans Janssen (elftal begeleider), Tim van Bree, Jim Peeters, Wouter Janssen, Henri Burgman.
Onderste rij van links naar rechts: Marco Lamers (leider), Willem Hendriks, Job Linders, Jeroen Martens,
Dirk Schonenberg, Jeroen Melis, Cor Klaassen (leider).
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Ambulant kapster

Boeren met ambitie

Bel voor een afspraak bij u thuis:

06-83641523

Ter introductie:

€ 3,50

korting *
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*vermeld bij uw afspraak dat u deze aanbieding uit Hejs Nejs wilt gebruiken.
Hèjs Nèjs
Geldig op behandelingen vanaf € 17,50 én tot 1 december 2014.
september 2014

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

www.forfarmershendrix.nl

Boeren met ambitie

Beste	
  jongens	
  en	
  meisjes,	
  ouders,	
  vrijwilligers,	
  

Rectificatie
is ten onrechte
In uitgave nummer 4-2014 van het Hèjs Nèjs
ing door Annie de
vermeld, dat het gedicht over de dodenherdenk
aangeboden voor
Rijck was geschreven. Annie heeft het gedicht
plaatsing in Hèjs Nèjs.
Geertman, die dit
De schrijfster van dit gedicht is echter Titia
de website
gedicht 10 jaar geleden geschreven heeft voor
nherdenking.html
http://www.erepeloton.nl/Gedichten/4mei-dode
ter gelegenheid van de dodenherdenking.
Onze excuses hiervoor.

Welkom in Heijen!
We mogen weer twee
zomerkindjes verwelkom
en
in Heijen:
De Heikampseweg we
rd verblijd met de koms
t van
Rik Theunissen, zoon va
n Arjan en Sylvia Theunis
sen
en broertje van Luuk.
En ook het inwoner
tal van de Eekhoorn
straat
breidde zich uit door
de geboor te van Jelte
, zoon
van Susanne Martens
en Jeffrey Ankersmit. Gr
ote
zus Silvie is ook heel bli
j.
Van harte gefeliciteerd

!

We	
  kunnen	
  ook	
  dit	
  jaar	
  weer	
  terugkijken	
  op	
  een	
  super	
  geslaagde	
  Kinder	
  Vakantie	
  Week,	
  met	
  
als	
   thema	
   ‘Zweef	
   en	
   beleef	
   in	
   de	
   ruimte’.	
   Van	
   de	
   in	
   totaal	
   183	
   kinderen	
   uit	
   Heijen	
   en	
  
Afferden	
  namen	
  er	
  77	
  ook	
  deel	
  aan	
  het	
  kamp	
  op	
  de	
  woensdagavond.	
  Hoewel	
  het	
  weer	
  niet	
  
zo	
   mooi	
   was	
   als	
   andere	
   jaren,	
   hebben	
   we	
   het	
   over	
   het	
   algemeen	
   gelukkig	
   toch	
   droog	
  
gehouden!	
   We	
   kijken	
   terug	
   op	
   een	
   mooie	
   week!	
   Op	
   www.kvw-‐afferden.nl	
   staan	
   de	
   foto’s,	
  
voor	
  iedereen	
  die	
  nog	
  even	
  wil	
  nagenieten.	
  
	
  
De	
  volgende	
  mensen	
  hebben	
  hun	
  steentje	
  bijgedragen	
  aan	
  KVW	
  2014:	
  
	
  
-‐ Heijs	
  Hepke	
  
-‐ Alle	
  vrijwilligers	
  
-‐ Auberge	
  de	
  Papenberg	
  
-‐ Jordans	
  Design	
  en	
  Promotie	
  
-‐ Kesco	
  Metaal	
  
-‐ Bakkerij	
  van	
  den	
  Bergh	
  
-‐ Buurtvereniging	
  Hengeland	
  /	
  de	
  
-‐ Loonbedrijf	
  van	
  Lin	
  
-‐ Loon-‐	
  en	
  Sproeibedrijf	
  van	
  Riswick	
  
Groene	
  Streep	
  
-‐ MTS	
  Lucassen	
  
-‐ Camping	
  Roland	
  
-‐ NH	
  90	
  (Niels	
  Hermans)	
  
-‐ De	
  Heeren	
  van	
  Heukelom	
  
-‐ Partycentrum	
  Kubbus	
  
-‐ Drukkerij	
  Minoprint	
  
-‐ PV	
  De	
  Hete	
  Spaan	
  
-‐ Eethuisje	
  ’t	
  Kapelleke	
  
-‐ Familie	
  Kroon	
  
-‐ Piet	
  Boskamp	
  
-‐ Familie	
  Laarakkers,	
  mama	
  Marjo	
  
-‐ Restaurant	
  ‘t	
  Rimpelt	
  
-‐ Roelofs	
  Bouwbedrijf	
  
-‐ Familie	
  Megens	
  
-‐ SBS	
  sounds	
  
-‐ Familie	
  Roersch	
  
-‐ Stukadoorbedrijf	
  Hans	
  Kepser	
  en	
  Zn	
  
-‐ Familie	
  Salden	
  
-‐ Supermarkt	
  Superrr	
  
-‐ Familie	
  van	
  Berloo	
  
-‐ Familie	
  van	
  de	
  Venn	
  
-‐ Tentenverhuur	
  van	
  Gellecom	
  
-‐ Formido	
  Uden	
  
-‐ Van	
  Heumen	
  Tweewielers	
  
-‐ Zorgboerderij	
  de	
  Vlammert	
  
-‐ Fun	
  Pro	
  
-‐ Heeren	
  van	
  Heukelom	
  
	
  
Vele	
  handen	
  maken	
  licht	
  werk,	
  en	
  zonder	
  de	
  hulp	
  van	
  jullie	
  allemaal	
  was	
  het	
  onmogelijk	
  om	
  
KVW	
  dit	
  jaar	
  weer	
  tot	
  een	
  succes	
  te	
  maken.	
  Bedankt!	
  
	
  
Ook	
  dit	
  jaar	
  zijn	
  er	
  allerlei	
  spullen	
  blijven	
  liggen	
  op	
  het	
  kampterrein.	
  We	
  hebben	
  de	
  foto’s	
  
ervan	
  op	
  www.kvw-‐afferden.nl	
  gezet.	
  Kijk	
  allemaal	
  even	
  of	
  er	
  iets	
  bij	
  staat	
  dat	
  van	
  jou	
  is!	
  Mis	
  
je	
  iets,	
  dan	
  kun	
  je	
  het	
  komen	
  ophalen	
  bij	
  Twan	
  Krebbers,	
  Alexanderstraat	
  26	
  in	
  Afferden.	
  
	
  

	
  
Tot	
  volgend	
  jaar!!!	
  
	
  
Het	
  Oranje	
  Comité	
  –	
  Kinder	
  Vakantie	
  Werk	
  

Hairstyling Arieta……. voor Mooi Haar!
ijf: Hair styling Arieta.
Begin 2014 ben ik gestart met mijn eigen bedr
kappersvak en ben
Inmiddels heb ik al zo’n 20 jaar ervaring in het
daan in een grote
van alle markten thuis. Ik heb veel ervaring opge
uitstapje naar een
kapsalon in Nijmegen. Tussendoor heb ik een
lonkte toch en dus
kantoorbaan gemaakt, maar het creatieve vak
elf begonnen.
heb ik het roer omgegooid en ben ik voor mez
motto!                                
Hair styling Arieta ….voor mooi haar! Dat is mijn
zien van waar je mee
Creatief bezig zijn met haar. Meteen resultaat
bezig bent.
en dit erg prettig.
Ik kom bij de mensen thuis. Veel mensen vind
je hoeft de deur niet
Lekker in je eigen omgeving geknipt worden,
uit en hebt geen wachttijden.
opgebouwd in de
Inmiddels heb ik een aardige klantenkring
urlijk hoop ik ook
omgeving Groesbeek, Milsbeek, Gennep. Natu
mogen begroeten
in Heijen veel nieuwe mensen binnenkort te
als mensen naar
als klant! Ik heb een leuke korting van € 3,50
een afspraak bij mij
aanleiding van de advertentie in Hèjs Nèjs
avonden in de week
maken. Een extra voordeel is dat ik ook 2 à 3
werk en om de week werk ik op zaterdag.
informatie naar
Belt u voor een afspraak of vrijblijvende
06-8364 1523.
Ik hoop u snel te zien!

Van toen tot nu

Hoofdstraat 1
Voor deze editie hebben we een bezoek gebracht aan de Hoofdstraat 1.
In vroeger tijden nog A-168 geheten, kadastrale ligging indertijd sectie B 2057,
nu F 3244.
Dit pand is in 1928 gebouwd, door een
zekere heer Rutten uit Nijmegen. Met
uitzondering van het zoldergedeelte, is
de woning al voorzien van spouwmuren.
In de jaren dertig wordt het pand een
aantal jaren verhuurd aan het echtpaar Jo
Hendriks en Marie Derijck. Hun zoon Jan
wordt er in 1935 geboren. Zij verhuizen in
1937 naar Helden.
Nog geen jaar later, wordt de woning
opnieuw verhuurd. Nu aan het echtpaar
Louis Vinck, geboren op 29 maart 1914
in Heijen en Marie Welbers, geboren 29
mei 1911, eveneens in Heijen. Louis werkt
bij “De Page” in Gennep. Ook neemt hij
na verloop van tijd de werkzaamheden
van zijn broer Gerrit, als “Warsman”
over. Dit is iemand die voor boeren, tegen
een vergoeding, het vee (voornamelijk
koeien) in de weiden in de gaten houdt
en voorziet van water.
Het echtpaar krijgt negen kinderen.
Oudste zoon Piet wordt in 1938 in de
woning geboren, gevolgd door Toon, Jaap,
Marietje (zus), Wim, Mientje, Hub, Riek en
jongste dochter Loes die in 1951 aan de
Hoofdstraat het levenslicht ziet.

“In de bijkeuken van
de woning bevindt
zich een zogenaamde
“bruspot””
De woning bestaat in die tijd uit een
kleine kelder en op de begane grond,
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twee grote kamers, een keuken en bijkeuken. Op de
eerste verdieping bevinden zich twee grote en een
kleinere slaapkamer. Daarnaast herbergt de woning
ook een varkensstal, waar twee varkens worden
gefokt, een voor de verkoop en een voor het eigen
levensonderhoud. De familie bezit daarnaast een aantal
kippen, geiten en konijnen. In de bijkeuken van de
woning bevindt zich een zogenaamde “bruspot”, waarin
op zondag alle beddengoed wordt uitgekookt. Maar
ook het varkensvoer (piepers en mangelen) wordt erin
gemengd en groenten en fruit uit eigen tuin worden
erin ingemaakt. Het is een soort “manusje van alles”.
Zoon Wim wordt, tijdens de oorlogsjaren, op 12
oktober 1944 in de kelder van de woning, op dat
moment omgebouwd tot kraamkamer, geboren. Slechts
twee dagen later moet de familie evacueren naar
het Groningse Baflo. Deze zware tocht vraagt zoveel
van moeder en kind, dat zij in Assen de reis moeten
onderbreken. Beiden worden opgenomen in het
ziekenhuis aldaar. Wanneer vader Louis zo’n 6 weken
later zijn zoontje ophaalt in het ziekenhuis, krijgt hij in
eerste instantie een Wim Vinck, met rood krulhaar in de
armen gedrukt. Gelukkig is vader Louis alert en zegt dat
niet dit jongetje, maar een klein ventje met een zwarte
krullenbos zijn zoon Wim is. Het is zeer opmerkelijk,
maar op dat moment blijken er twee baby’s in het
ziekenhuis te liggen, met diezelfde naam.
Vlak na de oorlog wonen tijdelijk 2 gezinnen in het
huis. Op de bovenverdieping van het huis de familie
Aengenent en beneden de familie Vinck.
Met de groei van het gezin Vinck, (de vijf zonen slapen
in de ene grote slaapkamer en de vier dochters
in de andere), wordt midden jaren vijftig op de
benedenverdieping, een van de twee grote huiskamers,
ingericht tot nieuw slaapvertrek voor Louis en Marie.

Hoofdstraat 1 in 2014
Boven zijn dan drie slaapkamers ter beschikking voor de negen
kinderen. Beneden in de gang, onder de trap, is in die tijd al een
toilet. Omdat er nog geen warm water en verwarming is, krijgen de
kinderen in de wintermaanden, een in de oven verwarmde en in
een doek gewikkelde baksteen mee naar boven om hun bed warm
te houden. Begin jaren zestig wordt de waterpomp vervangen door
een kraan met geiser. Tevens wordt in de bijkeuken een douche
ingebouwd.
Vanaf de bovenverdieping is er een deur naar het plat dak, waaronder
keuken en bijkeuken zich bevinden. Dit plat dak heeft geen omheining.
Vanwege het gevaar hiervan, wordt er rondom een muurtje van zo’n
vijftig centimeter opgetrokken. Ook wordt in deze tijd een schuur
bijgebouwd voor alle fietsen van het gezin. Deze dient tevens als
werkplaats, waar Louis fietsen opknapt. In deze schuur bevindt
zich ook een apart kolenhok voor de briketten. De kinderen gaan
regelmatig op pad om “schöpkes” (dennenappels) te rapen, waarmee
de kachel aangemaakt wordt.
De oorlogsjaren komt de woning overigens redelijk ongeschonden
door. Door een granaatinslag wordt een gat van ongeveer 1 meter
doorsnee geslagen in de linker zijgevel van de woning. Een aantal
kogelgaten en kleinere gaten van granaatscherven zijn nu nog te zien
in de linker voorgevel van het huis.
Nadat vader Louis, vanwege gezondheidsproblemen in 1985 wordt
opgenomen in Huize Joachim en Anna in Nijmegen, verhuist moeder

Marie naar de Hoefstraat. Louis overlijdt
in mei 1986, Marie in december 1989. De
woning wordt in 1985 verkocht aan de
uit Eindhoven afkomstige Fons Smetsers.
In 1986 brengt hij gipsplaten aan tegen de
plafonds op de slaapkamers en wordt een
betondek gestort op het plat dak van de
bijkeuken.

“De varkensstal wordt
gesloopt en het huis
wordt als het ware
gestript en daarna
volledig opgeknapt.”
In 1989 verkoopt Fons het huis aan
Gennepenaar Marc Hesen. Hij en zijn
vriendin Daniëlle nemen het huis meteen
flink onder handen. De varkensstal
wordt gesloopt en het huis wordt als het
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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ware gestript en daarna volledig opgeknapt. Er wordt gas, riolering
en verwarming aangelegd. Dakgoten, kozijnen en elektra worden
vervangen, zelfs het dak van de woning wordt voorzien van een
nieuwe kap. Van de voormalige slaap- en huiskamer op de begane
grond wordt één grote woonkamer gemaakt. Het toilet wordt van
de gang verplaatst naar de bijkeuken, op de plaats waar zich eerder
de douche bevond. Op het plat dak van de bijkeuken wordt een
verdieping opgetrokken met ook pannen dak. Hier wordt een nieuwe
badkamer gerealiseerd.
Een grote garage/berging wordt in 1993 bijgebouwd. Enkele jaren
na de bouw ontstaat in de garage, waar op dat moment drie Harley
Davidson’s staan waaraan gesleuteld wordt, een flinke brand. Door
kordaat optreden kan de garage gelukkig worden gered, maar twee
van de drie motoren moeten het helaas ontgelden.
In 1994 wordt dochter Dewi en in 1999 zoon Zino, geboren aan de
Hoofdstraat 1.
Na zo’n 13 jaar met veel plezier gewoond te hebben aan de
Hoofdstraat, besluiten Marc en Daniëlle de woning in de verkoop te
zetten en verhuizen zij naar ’t Hezeland in Heijen.
Desiré Vinck, dochter van Toon en Nellie Vinck van de Heesweg, en
kleindochter van Louis en Marie, komt er bij toeval achter dat het huis
in de verkoop staat bij de makelaar. Desiré en haar vriend Bas van
Drunen, geboren in St.-Michielsgestel, hebben een week daarvoor
nog over de woning gesproken en ondernemen meteen actie. Zo’n
3 maanden later wordt de koop gesloten op, 6 september 2002.
Op 20 december 2002 trekken Bas en Desiré in het huis. Hiermee
komt het huis na zestien jaar weer in handen van de familie Vinck.
Het jonge stel is trots in het huis te kunnen wonen waar ook Desiré’s
vader Toon is geboren en opgegroeid.

In 2009 wordt rechts van de woning, een
flink stuk aangebouwd in dezelfde stijl en
afmeting als het bestaande deel. Het huis
wordt als het ware gedupliceerd. Op de
begane grond komt er een grote kamer
bij, de keuken wordt uitgebreid en op
de bovenverdieping komen twee extra
slaapkamers. Aan de aanbouw komt
tevens een overkapping.
De kelder in de woning is nog in oude stijl
gebleven, zelfs eenzelfde plank waaronder
de piepers werden bewaard, ligt er. Ook de
granitovloer, de muurtegels in de gang en
de binnendeuren boven en beneden, van
het oude gedeelte, zijn allemaal origineel.
De deuren van toilet en meterkast zijn de
originele schuifdeuren van de woonkamer.
Dit dus al bijna 90 jaar. De vroegere
“bruspot” heeft een plekje gekregen in
de tuin van de familie. Achter de woning
loopt nog het grindpad wat vroeger
vanuit de kern van het dorp, leidde naar
het voormalige voetbalveld van VV-Heijen.
Het pand heeft tegenwoordig een inhoud
van 730 m3. Het oppervlak van het
perceel is zo’n 1655m2. Desiré en Bas
wonen in het huis met hun drie kinderen
Floris, Maarten en Merel.
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Popkoor Cheers pakt uit en…..
pakt in.
De uitleg van deze titel vind je verderop in de tekst. Eerst maar eens wat feitjes.
Popkoor Cheers werd opgericht in 1989 en bestaat, als je even rekent, dit jaar dus
25 jaar. En dat moet gevierd worden. Al anderhalf jaar repeteert het koor voor
het grote jubileumconcert dat wordt gehouden op vrijdag 3 oktober en zaterdag
4 oktober in zaal Pica Mare in Gennep. Maar aangezien popkoor Cheers al jaren
ons gemeenschapshuis D’n Toomp als ruimte gebruikt voor hun repetities leek het
ons niet ongepast eens langs te gaan bij dit ambitieuze koor, waar zo’n geweldig
opgewekte sound in zit.
De organisatoren van het jubileum
We spreken met Dorry Smeets,
voorzitter, en Inge Terpelle, interim
secretaris. Het hele bestuur bestaat uit zes
personen. De overige bestuursleden zijn
Birgit Holtermans, Lida Vermeulen, Truus
Gossens en Mayke Trienekens.
Drie mensen vormen de “Jubelcommissie”
zoals de organisatie van het jubileum
met een knipoog genoemd wordt:
behalve voorzitter Dorry Smeets
ook Silvia Poppelier en Trees Lely.
De ‘jubelcommissie’ is de ‘paraplu’,
die
vooral
voorwaardenscheppend
bezig is (bijvoorbeeld zorgen voor
de
fondsenwerving,
sponsoring,
geluidsversterking, zoeken van regisseur
en ruimte). Verder is deze commissie het
aanspreekpunt naar buiten en coördineert
een groot aantal dingen. Regisseur is
Jolanda van Vegten en de dirigent is Steven
Gerrits. Maar Dorry en Inge hechten
eraan te vermelden dat alle Cheersleden
in commissies bij de voorbereidingen
betrokken zijn geweest en dat iedereen
keihard meegewerkt heeft. Als wij met
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Dorry en Inge spreken is het begin september en
nog een maand te gaan voor het concert. Dorry: “Het
kost nu misschien soms wel wat te veel energie, maar
hopelijk levert het straks een mooi weekend op.”
Historie
Op 3 april 1989 vond de eerste repetitie van het koor
plaats. De achttien leden kwamen uit de Gennepse
Loodsstraat en van Elkerlyc. De dirigent was Frans
Koot. Na slechts één repetitie moest hij al stoppen in
verband met een rugoperatie. Het koor lag dus meteen
al enkele maanden stil, maar na de revalidatie van Frans
werd er een doorstart gemaakt in het najaar van 1989.
Er zijn nog twee mensen van het eerste uur actief:
Jeanette Zwinkels en Inge Terpelle. Het repertoire
bestond in de beginjaren uit liedjes uit de jaren zestig
en liedjes die Frans mooi vond. Het koor had al snel
begeleiding van een combo. Dit combo is er nog steeds
en repeteert mee in de weken voor een concert. Ze
zijn er dus niet elke repetitie bij. Het eerste officiële
optreden vond enkele jaren later plaats in Buurthuis
VanOns. In 1995 telde het koor al 85 leden en moest
er een wachtlijst worden gehanteerd. Nu staat de teller
op 44 leden inclusief het combo.

Repetitieavond in d’n Toomp

“Dorry: “Het kost nu misschien
soms wel wat te veel energie,
maar hopelijk levert het straks
een mooi weekend op.””
Anekdotes
Het koor kent geen uniforme kleding. Er is een commissie die voor elk
concert een kleurstelling van de kleding opgeeft. Bijvoorbeeld witte
broek of witte rok met fel gekleurde effen blouse erop. Volgens Inge
en Dorry is deze commissie heel creatief en komt telkens met andere
kledingideeën. Binnen dit voorschrift kan iedereen variëren en dat
levert een mooi totaalplaatje op het podium op.
Er wordt onder elkaar goed op gelet dat iedereen er netjes bij staat
tijdens een concert. Zo had een van de mannelijke leden een keer
een korte broek aangetrokken en wilde daar per se mee het podium
op. Hoewel de broek binnen de juiste kleurstelling was, vielen de
koorleden allemaal over hem heen. Een korte broek? Nee, dat kon
echt niet! Bleek achteraf een goeie grap te zijn. De gewraakte broek
was een afritsbroek. Bij het begin van het concert zaten de losse pijpen
er keurig aan.

Geregeld maakt het koor uitstapjes naar
binnen- en buitenland. Zo ging men op
reis naar Brussel. Staande op de Grote
Markt konden ze het niet laten, daar
moest toch even gezongen worden. En
zeker toen er steeds bruidsparen uit de
deur van het grote stadhuis kwamen
dan zongen ze spontaan: “Going to the
Chapel”. De bruidsparen waren zeer
verrast en dachten dat de families dit
optreden had geregeld. Nee dus, en
het werd nog erger, na enige tijd kwam
de politie en was de pret over. Om op
te treden op de Grote Markt heb je
toestemming van de overheid nodig. En
die hadden ze niet, natuurlijk.
In de loop van de 25 jaar zijn er vier
actieve koorleden overleden. Bij drie
vervolg op blz 22
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Dorry Smeets en Inge Terpelle
van de vier uitvaartdiensten heeft Cheers zelf gezongen.
Het koor kent al een grote saamhorigheid en dit soort
diensten versterkt het gevoel alleen maar. Lief en leed
wordt samen gedeeld. Als mensen ziek zijn kunnen ze
rekenen op alle aandacht. En wordt er eens een (klein)
kind geboren dan wordt het hele koor op beschuit
met muisjes getrakteerd. Dorry: “Alleen al vanwege de
onderlinge band zou het voor mij heel moeilijk zijn om
bij Cheers te stoppen.” Inge: “Het zingen geeft positieve
energie na een werkdag.” Ze merken ook wel op dat
de extra repetities nu voor het jubileum wel het nodige
vergen.
Gemiddeld wordt er nu acht keer per jaar opgetreden,
vooral rond de kerst hebben ze het druk. Maar ook
zijn er optredens geweest bij de circusconcerten van
D’n Toomp, Summmertime, de kaarsjesavonden op 21
december op de Markt in Gennep en in Kleef, Schloss
Moyland. In Kleef zien ze Cheers graag komen, want
zij stellen zich heel anders op dan een Duits koor. Er
zit “schwung” in hun optredens, er wordt op de maat
meebewogen en geklapt en dat zien de Duitsers niet
vaak bij koren in eigen land.

“En wordt er eens een (klein)
kind geboren dan wordt het
hele koor op beschuit met
muisjes getrakteerd.”
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Hoe is Cheers in Heijen terechtgekomen?
In vroeger jaren werd elk jaar in Gennep een
korenconcert gehouden. Om beurten moest een
van de zangverenigingen dit concert organiseren. De
meeste koren bleven na afloop van het concert zitten
met een financieel verlies. Toen Cheers aan de beurt
was heeft men gekozen dit evenement in D’n Toomp
te houden en dit concert leverde winst op! Daarnaast
werd er voorheen gerepeteerd in het gebouw van
de Augustinusstichting. Dat was ook de werkplek van
dirigent Frans Koot maar op enig moment wilde hij zijn
werk en zijn hobby toch meer gescheiden houden. Al
met al goede redenen voor de switch naar Heijen. Inge
en Dorry steken de loftrompet over de accommodatie
en nog meer over “hun” beheerder Grad van Mil.
Het hele koor heeft een prima band met hem en de
samenwerking is top.
Het Jubileumconcert, wat kunnen we verwachten?
De concertcommissie heeft een zeer gevarieerd
repertoire samengesteld. Er komen veel verschillende
muziekstijlen langs: rock, pop, gospel, disco, Afrikaans en
Nederpop. Bij dat laatste denk aan Doe Maar en bij het
Afrikaanse blok aan strijdliederen. Vrijwel alle nummers
zijn nieuw. Ook een hele uitdaging voor de koorleden
want de teksten moeten allemaal uit het hoofd geleerd
worden.
Kaarten voor het concert op vrijdag 3 en zaterdag
4 oktober kosten € 12,50 inclusief een consumptie

Interview

‘CHEERS PAKT UIT’

CHEERS
25 JAAR
JUBILEUMCONCERT
014
3 & 4 OKTOBER 2EP
ZAAL PICA MARE GENN

en kunnen worden besteld via www.cheers-gennep.nl of rechtstreeks
worden gekocht bij Verhasselt Mannenmode in Gennep. Na afloop
after-party met DJ Hans & Hans.
Overigens is het de bedoeling dat Cheers in het voorjaar van 2015
ook in Heijen een mooi concert gaat geven naar aanleiding van dit
jubileum. We houden jullie op de hoogte!

“Iedere bezoeker
aan de concerten
wordt verzocht een
voedselproduct mee
te brengen voor de
Voedselbank.”
En nu dat uitpakken en inpakken.
Uitpakken, dat is wel duidelijk. Popkoor
Cheers wil laten zien dat het nog
een jong en springlevend koor is dat
het beste uit zichzelf gaat halen. Maar
inpakken…? Dat zit zo: iedere bezoeker
aan de concerten wordt verzocht een
voedselproduct mee te brengen voor
de Voedselbank. Iets dat lang houdbaar
en niet breekbaar is. Na afloop worden
alle aldus verkregen voedsel ingepakt
en overhandigd aan het bestuur van de
Voedselbank in Gennep.
Een super sympathiek idee.

Het nieuwe logo van Popkoor Cheers, ontworpen door Birgit Holtermans
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Heisa

Hij zal wederkomen om
te oordelen

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

levenden en doden (1)

vieringen in

oktober
2014

Zaterdag 04 oktober
geen dienst
Zondag 05 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor
Zaterdag 11 oktober 19.00 uur
Gildemis, Eucharistieviering met het
Gezinskoor
Zondag 12 oktober 9.30 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 18 oktober
geen dienst
Zondag 19 oktober 9.30 uur
KBO-jubileum, Eucharistieviering met
het Gezinskoor
Zaterdag 25 oktober 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 26 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor
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De beelden die de Bijbel hieromtrent gebruikt, roepen hoop en
verwachting op. De eerste christenen verwachtten de terugkeer van
Christus, en daarmee verbonden het einde van de wereld, nog te
beleven. Zij hoopten mee te maken dat Jezus zich aan hen voorgoed te
kennen zou geven. Deze eerste christenen hebben moeten leren dat
men niet kan berekenen wanneer deze wederkomst zal plaatsvinden.
Dat tijdstip kent alleen de Vader (vgl.Mt.24,36). In dit uitstel van de
terugkomst herkenden die christenen het geduld dat God met de
mensen heeft (2 Petr.3,9)
In de Advent bezint de kerk zich er elk jaar op dat zij wacht op die
terugkomst van de Heer; een komst in heerlijkheid. Zij kijkt terug naar
het verleden en zij vernieuwt het verlangen naar bevrijding en voltooiing
door God. Ze verheugt zich dat de Redder gekomen is en ze spoort de
gelovigen aan bereid te zijn om Jezus Christus voorgoed te ontmoeten.
In elke eucharistieviering herdenken de katholieken de levenswijze van
Jezus, totdat Hij in heerlijkheid komt. De gedachte aan de toekomst wekt
veel angst bij mensen. Wie evenwel gelooft, kan deze angst overwinnen.
Hij is ervan overtuigd: wat er ook zal gebeuren, aan het einde is de
Heer er die voltooit wat Hij is begonnen. Het ‘oude’ is dan voorbij en
het ‘nieuwe’ komt er voor in de plaats. Het is iets ongehoords, het heil
dat God aanbiedt.
Dan zal blijken dat liefde meer is dan gerechtigheid. De boodschap
van het evangelie is immers een blijde boodschap. God zal recht
verschaffen waar onrecht heerst. Uiteindelijk zal alles in orde komen.
Het laatste woord hebben niet de mensen met hun toekomstplannen
en hun oordelen, maar God heeft het laatste woord met zijn plan
om deze wereld met zich te verzoenen. Alleen hij die dit liefdevolle
aanbod bewust en uitdrukkelijk afwijst, gaat verloren. Voor ieder mens
afzonderlijk wordt deze liefde-zonder-beperkingen ervaarbaar op het
moment van de lichamelijke dood. De definitieve overwinning van
Gods liefde wordt openbaar. Degenen die zich naar God keren, zullen
zalig worden, zullen de hemel erven. (wordt vervolgd)
Pastoor H. Reijnen

Doop2014
Jayden Sanders, Esdoornstraat 6, heeft op 9 augustus het heilig doopsel
ontvangen.
Sherly van den Bos, Boommarterstraat 8, is op 23 augustus gedoopt.
Wij wensen Jayden en Sherly, samen met hun ouders en overige familie,
een gezond en gelukkig leven toe.
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Gezocht: grote dennenboom

1e heilige communie op
zondag 19 april 2015

Ook dit jaar weer zijn we op zoek naar een grote
dennenboom om tijdens de kerstdagen bij de kerkdeur
neer te zetten.
Hebt u nog een (te grote) dennenboom in uw tuin staan
die u een tweede leven gunt als kerstboom, neem dan a.u.b.
contact op met Jac Boekholt, Sleen 7, telefoon 531264.
De boom wordt omgezaagd en opgehaald door onze
vrijwilligers, u hebt er dus geen werk mee.
Bij voorbaat hartelijk dank, het kerkbestuur

In oktober gaan we weer van start met de voorbereidingen
voor de 1e heilige communie die in het nieuwe schooljaar
op zondag 19 april 2015 om 11.00 uur gepland staat.
De communicanten zullen zich voorstellen tijdens de mis
op zaterdag 7 maart 2015 om 19.00 uur.
Indien uw zoon/dochter niet in Heijen naar school gaat,
maar wel hier de 1e communie wil doen, kunt u hem/haar
opgeven bij de basisschool De Heggerank, tel. 0485-512053.

In memoriam: Math Coenen
Hoewel zijn beide ouders Heijenaren waren, stond Maths
geboortehuis in Duitsland. Niet ver over de grens tussen
Weeze en Kevelaer ligt de kleine buurtschap Keyla. Daar werd
hij op 9 november 1910 als enige zoon in een gezin met vier
kinderen geboren. 1910! Je moet daar even bij stilstaan om je
te realiseren dat dat dus vóór de Eerste Wereldoorlog was en
dat Duitsland vier jaar later betrokken was bij die oorlog. Geen
gemakkelijke tijd zoals duidelijk zal zijn. Zijn vader overleed toen
Math 10 jaar was en zijn oudste zus Tiela enkele jaren later.
Zijn lagereschooltijd bracht hij door in Kevelaer.Toen hij 14 was
ging hij werken bij buurman Tebarts. Deze leerde hem in de
jaren die volgden het boerenvak. Math was 18 jaar toen zich de
mogelijkheid voordeed om “terug” naar Heijen te verhuizen. Ze
gingen wonen in het ouderlijk huis van zijn moeder. Samen met
haar en zijn twee zussen is hij daar een boerderij begonnen.
Zijn latere vrouw Anna Lamers leerde Math kennen op een
zondag na het lof, bij het schaatsen op de Zeuven Mense Ziep.
Net als rond Maths geboorte, was het ook toen een
turbulente tijd: de Tweede Wereldoorlog stond op het punt
om uit te breken. Tijdens die oorlog, vlak voor de landing van
de geallieerden in Normandië, werd hun zoon Jan geboren.
Noord-Limburg werd geëvacueerd en het jonge gezin kwam,
zoals zoveel mensen uit deze streek, terecht in het Groningse
Tolbert. Geluk bij een ongeluk: op verzoek van Math werden
ze ondergebracht op een grote boerderij, waar hij nog meer
leerde van het boerenvak. Ook privé was het voor Math een
roerige periode: zus Mie stierf, hij trouwde met zijn Anna en
verloor ook nog zijn moeder.
Na de bevrijding ging hij met zijn vriend Gert Theunissen als
een van de eersten terug naar Heijen: wederom een zeer
bewogen tijd.
Math en Anna kregen nog twee kinderen: dochter Gerrie in
1946 en zoon Henk in 1952. De boerderij op de Brem werd

opgesplitst tussen Math en tante Nel en op den duur kreeg hij
de kans voor een geheel eigen boerderij aan de Hoofdstraat in
Heijen. Een lang gekoesterde wens ging hiermee in vervulling.
Math was een echt “mensen-mens”: veel belangstelling voor wat
mensen deden en dachten. Praten over politiek, ontwikkelingen
bijhouden. Maar ook: actief in de “Jonge Boeren”, de paardrijclub,
de Boerenbond, het bestuur van de Rabobank en nog meer.
Math droeg 40 jaar de “Hemel” in de processie. Na afloop
werd er dan bij pastoor een borrel gedronken!
Zoon Jan, die al vanaf zijn 12e volledig had meegewerkt op het
bedrijf, nam dit in 1974 over.
Anna overleed in 1990. Zoals voor zoveel mensen die
een uitzonderlijk hoge leeftijd bereiken, was het ook voor
hem moeilijk om te zien dat velen van zijn vrienden en
leeftijdsgenoten de een na de ander wegvielen. Toch bleef
Math zin in het leven houden, daarbij geholpen door zijn goede
conditie van lichaam en geest. Als hij temidden van kinderen en
kleinkinderen zat, zag hij toch weer de rijkdom van zijn bestaan.
Toen hij 99 was ging Math naar verzorgingstehuis Norbertus
in Gennep. De traditie van koffiedrinken met de familie op
zondagmorgen werd daar voortgezet. Hij overleed op 21
augustus. Hij werd 103 jaar! Een leeftijd die maar zeer weinigen
mogen bereiken en die hem hoog op de lijst plaatst van
“oudste Heijenaren”.
Lot et eens ok op mien graf staon
As mien leves zuuverste stem.
Wa’k dan eges nie mer kan zegge,
Zet dan da struukske Brem.
Zijn leven overspande meer dan een eeuw. Moge hij nu rusten
in vrede bij zijn Heer en Schepper.
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Bedrijfsinterview

Auto Velthuis
maakt het verschil
Aldus Twan Roodbeen (38) van Auto Velthuis. Auto Velthuis is een van onze
adverteerders en als tegenprestatie voor zijn advertenties gingen wij onlangs bij hem
in de garage op bezoek voor een nadere kennismaking met hem en zijn bedrijf. Dat
Twan super trots is en dat met ons wil delen, blijkt wel uit het feit dat hij, ondanks
zijn drukke werkzaamheden, ruimschoots de tijd nam ons te woord te staan en om
ons in zijn bedrijf rond te leiden.
Eerst een stukje historie.
Het begon in de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Grondlegger van het huidige Auto
Velthuis is Ottersummer Koos ten Haaf,
nu 82 jaar oud. De automerken die hij
vertegenwoordigde waren Simca en
Peugeot.Tot 1991, toen nam Hans Velthuis
het bedrijf van Koos in Ottersum over.
Hans werkte bij de ANWB Wegenwacht.
Hans’ vader had zelf een garagebedrijf.
Hans wilde ook een eigen garage, maar
wel één van een kleinere omvang. Het
bedrijf kreeg de naam Autobedrijf Hans
Velthuis. In 1993 verhuisde het bedrijf,
met medewerking van Thei Brons die
wethouder was bij de gemeente Gennep,
naar Industrieterrein De Groote Heeze
in Heijen. Als jongen van 14 jaar fietste
Twan Roodbeen iedere dag van Bergen,
waar hij woonde, naar school in Gennep
en reed het bedrijf dus twee keer per
dag voorbij. Toen leefde bij hem al het
idee: daar wilde hij best werken! Na de
middelbare school koos Twan voor de
IVA opleiding in Driebergen en ging stage
lopen bij Autobedrijf Hans Velthuis. Ook
in de vakanties was Twan niet uit het
bedrijf weg te slaan. Tiny van de Boom
was er verkoper en van hem heeft Twan
naar eigen zeggen heel veel van het
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autovak geleerd. Na zijn studie kon Twan er dan ook
full time aan de slag. Twan, 24 jaar oud, had het streven
om voor zijn dertigste een eigen zaak te hebben. En nu
deed deze mogelijkheid zich voor. Hij werd de jongste
Peugeotdealer van Nederland. De naam werd Auto
Velthuis. Achter de schermen lopen Koos ten Haaf
en Hans Velthuis nog steeds mee en nemen de ploeg
van Twan geregeld veel werk uit handen. Zo rijdt Koos
door het hele land met een trailer om overal auto’s te
laden en te lossen. Zij vormen de verbindende factor
met de andere vijftien medewerkers.
Twan woont sinds twee jaar in Heijen samen met zijn
vrouw Cindy en de drie kinderen Pim, (die we kennen
als de laatste Kruumelprins), Niels en Sjoerd. Het bevalt
het gezin uitstekend in Heijen.

“Ook in de vakanties was
Twan niet uit het bedrijf weg
te slaan.”
Wat omvat Auto Velthuis nu precies?
En Twan vertelt: “Behalve dat we Peugeotdealer zijn
verkopen we ook tweedehands auto’s en we hebben
een garage waar de auto’s onderhouden en gerepareerd
kunnen worden. Dit hoeven niet noodzakelijk Peugeots
te zijn, ook andere merken zijn welkom bij ons
bedrijf. Verder hebben we een onbemand tankstation,
twee milieuvriendelijke autowasstraten en zeven
autowasboxen. De auto
was
straten worden nu nog

Twan Roodbeen

bemand, maar dan kun je alleen tijdens werkuren open zijn. In de
nabije toekomst willen we de service naar onze klanten uitbreiden
en de wasstraten volautomatisch maken. Dat wil zeggen: je betaalt
met je pinpas, er komt een briefje met een nummer uit het apparaat,
dat nummer toets je in bij de automaat in de wasstraat en dan kun je
gaan wassen. Je hoeft zelfs je pincode niet meer in te vullen. Als je de
moderne pinpas hebt hoef je die alleen voor een venstertje te houden
en het bedrag wordt automatisch afgeschreven. Deze service kan dan
tot 23.00 uur ‘s avonds geboden worden en daardoor komt onze
man bij de wasstraten vrij om zijn andere werkzaamheden, zoals het
poetsen van de nieuwe en verkochte auto’s, zonder onderbrekingen
uit te voeren. Een grote investering, maar een enorme tijdsbesparing
en service-uitbreiding.”
Hoe zijn jullie de crisis doorgekomen?
Twan lacht. “We mogen niet klagen”, zegt hij. “De autobranche is
moeilijk en kent veel ups en downs. Doordat we meerdere onderdelen
in ons bedrijf hebben, zoals de wasstraten en het tankstation hebben
we wat speling. Verder hebben we hier een hele handige verkoper,
Ralph Bregonje, hij is onder andere goed met de sociale media. De
berichten via de sociale media gaan met de snelheid van het licht
rond, lijkt het wel. We krijgen altijd reactie. We hebben dus tijdig
maatregelen genomen om de problemen voor te zijn. Wat ook helpt

is de persoonlijke benadering van
de klanten, dit is een van onze sterke
punten. Ons kent ons. Veel adverteren,
goede service blijven bieden, klanten
proberen te winnen en ook terug te
laten komen. Kwaliteitsverbetering van
de producten. Zorgen dat je hele bedrijf
up-to-date is wat milieuvoorschriften
en uitstraling betreft. We zijn de hele
dag bezig…

“De berichten via de
sociale media gaan
met de snelheid van
het licht rond, lijkt
het wel.”
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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

of, Twan Velthuis
Jan v.d.Weem, Koos ten Ho

Hostellerie Am Schwarzsee.
Peter, de broer van Twan, heeft in Zwitserland een luxe hotel- en
appartementencomplex, Hostellerie Am Schwartzsee, gelegen tussen
Bern en Montreux. Een prachtig complex in een schitterende omgeving
waar het zowel zomers als ´s winters goed toeven is. Natuurlijk gaat
Twan er met zijn gezin ook zelf op vakantie, vooral in de winter. Zoon
Pim kan met zijn zes jaar al heel behoorlijk skiën. Kijk voor meer
informatie op www.hostellerieamschwarzsee.ch
Hobby’s
Behalve auto’s en skiën, mag Twan ook graag een rondje golfen. Hij is
lid van de Jonge Ondernemers Club (JOC) een netwerk van achttien
ondernemers die allemaal banden met Gennep hebben. Met deze
club worden vaak activiteiten ondernomen. Onderling worden actuele
kwesties op ondernemersgebied besproken. Twan ervaart deze club
als zeer zinvol. Natuurlijk vergt zijn jonge gezin ook de nodige aandacht
en tijd. Zijn vrouw Cindy, hypotheekadviseur van beroep, blijft een paar
jaar thuis met de kinderen nu ze klein zijn. Twan probeert zakelijk en
privé zoveel mogelijk te scheiden maar wil wel weten dat Cindy zijn
steun en toeverlaat is en zijn luisterend oor.
De Rondleiding
Jullie weten het al: dit is ons favoriete onderdeel. Twan laat ons echt
alle hoekjes en gaatjes van het bedrijf en het terrein zien. De ruime
garage waar zes auto’s tegelijk gerepareerd of onderhouden kunnen
worden. APK keuringen worden uitgevoerd voor een prijs van € 19,95.
De moderne showroom met de glanzende nieuwe auto’s. In de
showroom en op het buitenterrein staan altijd wel zestig tot zeventig
auto’s. Keuze genoeg dus. Er is een opslagplaats voor winter- dan wel
zomerbanden.

Dan het volautomatische tankstation.
En zijn trots: de automatische en
milieuvriendelijke wasstraten en –boxen.
Twan legt uit dat het water dat gebruikt
wordt in de wasstraten opgevangen
wordt en via drie putten van de meeste
vervuilingen als zand en olie gezuiverd
wordt. Pas dan wordt het water geloosd
op het riool. De achtergebleven prut in
de putten wordt geregeld door een
speciaal bedrijf opgezogen. Dat hele
proces speelt zich onder de grond af.
Twan geeft ons tenslotte nog een
goedbedoelde waarschuwing: “Puur via
Internet een auto kopen is heel lastig.
Je moet een auto voelen, aanraken. Op
Internet zitten ook cowboys ertussen.
Koop je auto bij voorkeur in de buurt
waar je woont, daar ken je de mensen en
kun je rekenen op een betere service en
garantie.”
Wij delen deze tip graag met jullie.
Auto Velthuis BV
De Groote Heeze 58
6598 AV Heijen
Tel. 0485 511415
www.autovelthuis.nl
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Interview

Stichting Jeugdraad Heijen
in 2014
Zoals je van ons gewend bent praten we één keer per jaar bij met het bestuur van de Stichting
Jeugdraad Heijen over de activiteiten met de jeugd in het afgelopen jaar en de nabije toekomst.
We namen met het oog op de naderende vakanties al vroeg contact op met Johan Linders
(voorzitter) en hij kwam met een spontane uitnodiging: “Vanavond is de laatste soosavond
in D’n Toomp, kom zelf maar kijken en praat met de jeugd. Mij hebben jullie al vaak genoeg
geïnterviewd.” En gelijk had-ie! Het werd een gedenkwaardige avond, maar dat kwam
voornamelijk omdat Oranje de openingswedstrijd van het WK met 5-1 van Spanje won. Maar
zeker ook door de leuke gesprekjes die we voerden met de aanwezige jeugdige soosleden.
Even een terugblik, wat is het doel van de
Stichting Jeugdraad Heijen?
De Stichting Jeugdraad Heijen organiseert
soosavonden en activiteiten voor de Heijense
jeugd van 12 tot (en met) 16 jaar. Er zijn twee
groepen, de 12-jarigen, die net de basisschool
hebben verlaten en de 13-16 jarigen. In een
lokaal in Gemeenschapshuis D’n Toomp komen
de groepen iedere veertien dagen op de
vrijdagavond bijeen. Er wordt muziek gedraaid en
spellen gedaan, maar ook veel gekletst. Behalve
een professionele muziekinstallatie zijn er diverse
computerspellen en er is een Wii via de beamer
op een groot scherm. De avonden worden
begeleid door een aantal ouders en door de leden
van het bestuur. Daarnaast worden er ook een
zes- / zevental grote activiteiten georganiseerd.
De basis van alles is dat de jeugd zelf invulling kan
geven of een avond of activiteit slaagt. Bestuur en
begeleiding richten zich een stukje facilitering en
sturing. Niets moet, veel mag.
De activiteiten…
De eerste activiteit van het afgelopen seizoen
betrof bowlen. Het was al weer een poosje
geleden dat ze naar Erica in St.Hubert waren
geweest, dus dat kon wel weer een keer. Het was
heel stil toen ze aankwamen bij Bowlingcentrum
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Erica, maar dat duurde niet lang. De medewerkers van Erica werden
ineens overdonderd door negenendertig stuiterende pubers,
die af en toe ook wel eens grapjes probeerden uit te halen door
bijvoorbeeld twee ballen tegelijk op de baan te gooien. Enig vermaan
was dus soms nodig.
Een andere leuke activiteit was schaatsen in Trivianium in Nijmegen.
Dat verliep vlot. Twee ouders schaatsten mee en de rest van de
meegereisde ouders en bestuur keken vanuit het café toe op het
gedoe op de baan. Voor herhaling vatbaar, vond iedereen.
Sinterklaas wordt altijd uitbundig gevierd met veel cadeautjes,
opdrachten en grappen. De “gastspreker namens Sinterklaas” had
de zaakjes goed in de hand. Ook de beslissing van het bestuur
om geen pepernoten en schuimpjes te presenteren, maar cake en
spekjes bleek goed te vallen. Het scheelde een hoop rommel. Na een
stortvloed van spelletjes ging iedereen ’s avonds met een cadeautje
en een goed gevoel naar huis.
Wat de jeugd ook heel goed bevallen is, is het zwemmen bij Heijderbos
en het Casinobezoek bij ’t Wilde Zwijn in Ven-Zelderheide. De grote
winnaar daar was Floris van Eck. Hij kreeg een zak met chips en
snoep overhandigd door de organisatie in ‘t Wilde Zwijn.
De afsluitende activiteit mocht er ook zijn: Men ging met Bartraxie
Gennep naar de Siep. Er werd een spel verzorgd met levend stratego
en vlotbouwen. Als gebruikelijk werd de dag besloten met frites eten
bij Ellen en Friso in het Heijs Hepke.

Gesprekken met de jeugd
Na wat dimdammen, wie wel, wie niet, vonden we toch een negental jongens en
meisjes bereid zich te laten interviewen. Johan hielp een handje mee door her en der
foto’s te maken.
We vroegen allereerst waarom ze lid zijn van de SJR. Dat blijkt voor allemaal wel dezelfde
reden te hebben. Zo houden ze contact met de klasgenoten van de basisschool nu ze
allemaal uitgevlogen zijn naar diverse scholen. Ze vinden de soosavonden allemaal leuk
en gezellig en aan de activiteiten wordt volop meegedaan. Op de vraag of ze het Hèjs
Nèjs lezen wordt geregeld bevestigend geantwoord. Overigens blijft het meestal een
beetje bij doorbladeren.
Sophie Gerrits is 12 jaar en dit jaar was ze voor het eerst lid. Ze heeft bijna alle
soosavonden bezocht en ook meegedaan aan de activiteiten. Ze zit in de Brugklas op
het Elzendaalcollege in Gennep en houdt verder veel van tennissen en paardrijden.
Vriendin Jessica Geulen, 13 jaar, zit bij Sophie in de klas. Zij houdt van hiphop dansen
en wil later graag kapster worden. Ze is al goed aan het oefenen met haar eigen kapsel.
Ze ziet er tiptop uit!
Jasper van Bree, 12 jaar, zit in de brugklas van het Elzendaalcollege in Boxmeer. Hij
vindt de activiteiten het leukst. Behalve van de soosavonden houdt hij ook van tennis,
voetbal en chillen met vrienden.
Dirk Schonenberg is 13 jaar en zit ook in de brugklas van het Elzendaalcollege in
Boxmeer. Hij houdt van voetballen en tennis en heeft aan alle activiteiten meegedaan.
Zijn grote droom is om profvoetballer te worden en waarom ook niet! Hij vindt het
tof dat hij door naar SJR te gaan zijn klasgenoten van de Heggerank blijft zien.
Job Linders is ook 13 en ook hij zit in de brugklas van het Boxmeerse Elzendaalcollege.
Als er ergens feest is, is Job er ook. Hij vond het zwemmen en bowlen met de groep
erg leuk. Hij houdt verder van voetballen en gamen, maar zijn hart ligt bij het tennissen.
Zou graag professioneel tennisser willen worden. Hij leest geregeld het Hèjs Nèjs en
vindt het leuk als hij mensen herkent.
Miko van Dijck, 13 jaar. Ook hij fietst iedere dag naar Boxmeer. Het gaat goed op
school, zo meldt hij. Voor later denkt hij aan een carrière in de techniek. Hij is sportief,
houdt van voetbal, tennis, gamen en afspreken met vrienden. Het zwemmen vond het
hij de leukste activiteit tot nu toe.

welzijn, economie en dan nog een paar leervakken.
Techniek heeft zijn voorkeur. Ezra’s hobby is
mountainbiken met vrienden uit Heijen. Dan moet
je niet bang zijn uitgevallen! Je kunt lelijk terecht
komen. Ze ondernemen iedere zaterdag lange
biketochten die hen naar Milsbeek, Groesbeek,
Heijen, Afferden en Bergen voeren. Op onze vraag
of hij van voetballen houdt antwoordt hij: “Zelf
voetballen is niet zo leuk, maar voetbal kijken op
televisie wel.” Oranje zal niet ver komen, denkt
hij. We weten nu hoe dat afgelopen is. Een derde
plaats! Ezra kan niet dansen, in tegenstelling tot zijn
zus Echica. Zij heeft op streetdance gezeten. Zij
zit in Gennep in de eerste klas VMBO. Ze werden
allebei lid van de SJR vanwege het samenzijn met
de leeftijdsgenoten. Echica wil later de verzorging
in of kapster worden.
Daniek Peeters, 12 jaar, meldt dat het goed gaat
in de brugklas op het Elzendaalcollege in Boxmeer.
Zij voetbalt in een meisjesteam bij VV Heijen. Het
voetballen ligt nu stil maar in het seizoen traint
ze twee maal per week en dan nog de wedstrijd.
Daniek is geïnteresseerd in architectuur en hoopt
later mooie gebouwen te kunnen gaan ontwerpen
en/of inrichten.
Johan Linders die samen met ouder Marcel van
Dijck deze avond toezicht houdt op de jeugd is
trots op “zijn” jeugd. Johan: “Ze kunnen hier lekker
ongedwongen samenzijn, spelletjes doen, een
beetje keten. Dat hoort er ook bij.”
De jeugd die dit jaar de Heggerank heeft verlaten
is benaderd en gevraagd lid te worden. Ook als
je buiten Heijen op school hebt gezeten ben je
welkom als lid. Neem contact op met Johan,
e-mailadres: lind3840@planet.nl .

Dan de Diekendaalse tweeling Ezra en Echica van Bergen,14 jaar. Ezra bezoekt
de Pro Boxmeer praktijkschool en heeft vakken als techniek, koken, groen, zorg en

Hèjs Nèjs
september 2014

31

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

je
Buurtbarbecue met ingebruikname buurtbank
Beukenlaan en Boslaan
de elfde buur tbarbecue voor de
Op 26 juli werd onder een stralend zonnetje
, dit keer in de feesttent bij Jan
bewoner s van de Beukenlaan en Boslaan gehouden
lijk een wandeling gemaakt naar
Helmond. Na de koffie met vlaai werd gezamen
heeft geschonken. Onder een luid
het bankje met tafel dat de gemeente Gennep
en was de ingebruikname van het
hiep, hiep, hoera knipte Toos Jans het lint door
welingen’ in de straten gaf Jan
buur tbankje een feit. Op verzoek van enkele ‘nieu
sprak Jan zijn waardering uit voor
Jans een terugblik op 32 jaar Beukenlaan. Ook
wensen van de bewoner s werden
de samenwer king met de gemeente, bijna alle
kers van Gebra ook geprezen
ingewilligd. Natuurlijk werden de stoere medewer
behalen van de deadline voor de
om hun noeste arbeid in weer en wind en het
van de vernieuwde straten was bij
straatrenovatie in december 2012. De opening
momentje. Wie weet volgen er nog
het buur tfeest in 2013 reden voor een officieel
(Beukenlaan-Boslaanbarbecue).
meer… Het was nog lang gezellig bij de BB-BBQ
Jan Jans

foto’s: Germa Vloet
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De avonden worden we
de gymzaal van de basisschool.
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Tot Ziens!?

Richard Smeets en de NAGELATEN SPOREN…

afgesloten is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze geschiedenis voor
komende generaties wordt bewaard en herkenbaar blijft. Niet alleen
voor de gemeenschap in Gennep als belangrijke levensader maar ook
voor de geschiedenis van de gehandicaptenzorg als geheel. Werken
aan de toekomst is bouwen op het verleden.

In de gemeente Gennep zijn, door de Stichting Sporen Nalaten, op
acht locaties beelden geplaatst: drie grote en vijf kleinere. Allemaal
refereren ze aan Maria Roepaan en de Sint Augustinusstichting. Twee
grote intramurale instellingen voor mensen met een verstandelijke
beperking die respectievelijk in 1951 en 1957 hun deuren in deze
De bekende Gennepse kunstenaar Richard Smeets heeft met deze
gemeente openden. In de loop der jaren zijn hier vele duizenden
beelden een vorm gevonden die de herkenbaarheid van het verleden
bewoners verpleegd, verzorgd en opgevoed en hebben er vele
oproept, mensen uitnodigt om daar deelgenoot van te zijn en ze de
mannen en vrouwen gewerkt.
gelegenheid geeft actief en wellicht sportief naar dat verleden op zoek
De instellingen hebben in grote mate bijgedragen aan het woon-en
te gaan.
leefklimaat van de gemeente Gennep.
Vanaf de jaren negentig kwam de vermaatschappelijking op gang en
De beelden staan op plekken die verbonden zijn met de geschiedenis
zijn de bewoners van de instellingen verhuisd naar kleinschalige woonvan Maria Roepaan en de Sint Augustinusstichting in samenhang met
en werkplekken in Gennep en in verschillende plaatsen in de regio
wandel- en fietsroutes die in de gemeente Gennep zijn uitgezet.
Noordoost Noord Brabant, Zuid Gelderland en Noord Limburg.
Via een code die men bij de beelden aantreft komt men op deze
De ‘oude’ instellingen fuseerden. Gingen aanvankelijk samen verder
website terecht waar nog eens teruggekeken kan worden naar een
onder de naam Saamvliet die enkele jaren later veranderde in Vizier. tijd waarin velen leefden en werkten voor
en met mensen met een
Nu heet de instelling Dichterbij.
verstandelijke beperking. Een tijd waarin begrippen als ‘barmhartigheid’
De cliënten wonen voor een groot deel in gewone huizen in
en ‘solidariteit’ belangrijke thema’s waren.
gewone straten. Een klein deel huist in kleine woningen aan de
Stiemensweg op het terrein waar vroeger de grote gebouwen van de
Voor meer informatie over de locatie en de betekenis van de beelden:
Augustinusstichting stonden.
www.sporennalaten.nl
De grote instellingsterreinen zijn ontmanteld en de beelden zijn de
sporen van een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis die voorbij, Martha en Paul Toonen
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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.

HOOFDSTRAAT 48 - 6598 AE HEIJEN WWW.ROVERMEDIA.NL

C

CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

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
Donderdag 2 oktober
13.30 uur D’n Toomp
KBO Heijen - Kienen
Zondag 5 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 – SV Milsbeek 1
Donderdag 16 oktober
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Optreden zangeres Marie-Christien
Zondag 19 oktober
KBO Heijen - Viering 60-jarig bestaan
Zondag 26 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 – Vitesse’08 1
Zaterdag 1 november
20.00 uur D’n Toomp
Commissie Fanfare E.M.M. - Goede Doelen
Concert
Donderdag 6 november
13.30 uur D’n Toomp
KBO Heijen - Kienen
Vrijdag 21 november
Zaterdag 22 november
20.11 uur Zaal Schuttershof
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden
Zondag 23 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 – EWC’46 1
Donderdag 27 november
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Creatieve avond voor Kerst
Donderdag 4 december
13.30 uur D’n Toomp
KBO Heijen - Kienen

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

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0485 - 512317
Spoed:
0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
0485 - 512717
Spoed:
0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		
0900 - 8880
Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Bibliotheek op school 		
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

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

024 - 3550222

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

0485 - 511533

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

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op:
29 oktober 2014.

Donderdag 18 december
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Kerstavond
Zaterdag 20 december
19.00 uur D’n Toomp Fanfare
E.M.M. en anderen - Kerstconcert

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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Goed van van Goethem
Kwaliteit in kunststof en aluminium
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