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In deze Hèjs Nèjs hebben we weer tal van gebeurtenissen uit Heijen
belicht. De kermis zit er op en de herfst heeft zijn intrede gedaan.
Prachtige kleuren in de Heijense natuur zijn in het verschiet.
Op ons verzoek heeft Wilbert Pothoff van Destion over de toekomstige
woningbouw in Heijen geschreven. Verder kunt u lezen over een klassenreünie naar aanleiding van
het 40 jaar geleden afsluiten van de lagere schoolopleiding. Zwemvereniging Vivalo viert haar 45-jarige
jubileum. Diverse Heijenaren zijn lid van deze in Pica Mare gevestigde vereniging. Zoals elk jaar schenken
we aandacht aan de activiteiten van de Stichting Jeugdraad. Vroeg u zich altijd al af wat er achter de
letters SKJ op de aan de lantaarnpalen bevestigde bordjes schuilgaat? In deze Hèjs Nèjs kunt u het
lezen en zien. En er is natuurlijk meer. Sla het Hèjs Nèjs verder open en ontdek een bloemlezing van
Heijense activiteiten en nieuwswaardige feiten. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Column
Contrasten
Onze samenleving bestaat uit contrasten en dat is maar
goed ook. Daarbij is het ene contrast het andere niet.
Zat laatst in de trein (ja alweer, komt door het 2-maandelijks beschikbaar komend treinkaartje ingevolge een
NS-regeling voor mensen in de herfst of de winter van
hun leven).
Op enig moment zag ik in een zeer Hollands landschap
een hele rij windturbines staan: zeer nuttig maar wel een
groot contrast met de omgeving waarin ze gedropt zijn.
Nou maakt het niet veel uit waar je rijdt in ons landje,
regelmatig wordt het uitzicht bepaald door achterzijden:
van huizen, van fabrieken of andere bedrijven. En ze laten niet hun chocoladekant zien, zoals onze oosterburen
dat vrij vertaald noemen. Bij woningen zie je probeersels
van bij elkaar gevonden bouwmaterialen, zeer rommelig gerangschikt tot bergingen en andersoortige nuttige
toevoegsels, schuttingen (wat kunnen die lelijk zijn) in
allerhande vormen.
Bij bedrijven en in mindere mate bij kantoorcomplexen:
opslag van ongeregelde goederen, emballage, vergane
voertuigen enzovoorts. Niet veel moois en meteen een
uitnodiging om toch maar je neus in een boek of tijdschrift te steken.
Maar dan: nog voordat je daarvan iets hebt gevonden

en de lelijkheid nog niet is vervaagd in je gedachten,
ontwaart zich een groene oase met tees, greens en achter karretjes aansjouwende personen, op weg naar het
volgende gaatje van de serie van 18 of 36. Lelijk uitzicht
contrasteert enorm met deze groene schoonheid en
grenzen nota bene aan elkaar. Hard werken in de bedrijven tegenover al dan niet hard gewerkt hebbend en nu
de tijd doden met proberen zo snel mogelijk(?) en met
zo weinig mogelijk slagen gaten te vullen.
Vooruit, nog een voorbeeld van een contrast: behalve het
enorme verschil in prijs die je op een terras mag aftikken
voor een vloeibare versnapering, is er de ober-kwaliteit.
Die varieert enorm is me meermaals gebleken. De ene
heeft aan een half woord genoeg en brengt de hele order
in één keer bij het juiste tafeltje en ook nog precies conform het bestelde. Daar staat tegenover (gezien bij een
buurtafeltje): drie meisjes in een pril stadium van oberschap, die het samen niet lukt om een tafeltje van twee te
voorzien van in totaal twee drankjes en één hartig hapje.
Eerst komt één drankje (let wel het is buiten meer dan
30 graden), de tweede persoon moet vergeefs en wellicht
met uitdrogingsverschijnselen wachten op haar drankje
gedurende zeker 10 minuten. Eerst komt de warme(!)
snack en dan eindelijk het tweede drankje. En passant
gooit ze de door mij bestelde fles met gerstenat nog even
over de jurk en de tafel van de buurvrouw en vraagt later
of ik genoegen neem met het restant in het flesje…..Hier
is een spoedcursusje hotelschool geen overbodige luxe,
dunkt me.
Och, al die contrasten zijn er en zullen er zijn en maken
het leven toch ook wel weer aangenaam en boeiend. In
die zin zijn ze onmisbaar.

KBO
Beste leden van de K.B.O.
Na een mooie, lange zomerstop gaan we met zijn 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
mooie prijzen te winnen.
Onze kienmiddagen zijn altijd op de eerste donderdag
van de maand.
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We beginnen op donderdag
1 oktober 2015. Aanvang
14.00 uur, einde circa 16.30 uur.
De volgende kiendonderdagen zijn: 5 november,
10 december, 7 januari, 11 februari, 3 maart, 7 april,
12 mei en 2 juni.
Tot slot wensen wij iedereen weer hele fijne en
gezellige kienmiddagen toe.
Annie de Rijck, tel. 513193
Truus Lamers, tel. 531273
Mientje van Lin, tel. 514572

Verenigings- en ander nieuws

Try-out
Slagwerkgroep EMM (vrijdag 30 oktober)
Na een geslaagd Benefietconcert van Slagwerkgroep
EMM staan zij weer voor een nieuwe uitdaging. Op
zondag 1 november doen zij mee aan het
podiumconcours in Etten-Leur.
Tijdens dit podiumconcours zullen tien slagwerkgroepen
een concertprogramma uitvoeren voor zowel publiek
als een juryteam. Minimale speeltijd per slagwerkgroep
bedraagt 15 minuten, maar bij overschrijding van
30 minuten zullen strafpunten worden gegeven. De
slagwerkgroep van EMM wil het maximale eruit halen
en zal een afwisselend programma uitvoeren van
30 minuten.
De slagwerkgroep, die voorheen tijdens een
podiumconcours hoofdzakelijk klassieke werken ten
gehore bracht, zal tijdens dit concours een uniek
programma met een verassende bezetting uitvoeren.
Met ondersteuning van het vaste combo: Ted Reintjes,
Jan Luppes, Bart Janssen en zanger Bas Postma zullen zij
het podium betreden en o.a. een uitgebreide versie van
She’s not there (Santana) ten gehore brengen.
Door deze samenwerking zorgt de slagwerkgroep voor
een première in de slagwerkwereld, want toevoeging
van een compleet combo tijdens een wedstrijdelement
is niet gebruikelijk en werd als “zéér vernieuwend”
betiteld.
Indien u de slagwerkgroep in actie wilt zien en
wilt aanmoedigen tijdens de wedstrijd op zondag
1 november, dan is er gelegenheid om voor een kleine
eigen bijdrage (€ 7,50) mee te reizen naar Etten-

Leur. Naast de slagwerkgroep heeft u uiteraard ook
de gelegenheid om de andere deelnemers in actie te
zien, maar u kunt bijvoorbeeld ook de stad Etten-Leur
beter leren kennen of samen met de slagwerkers een
toost uitbrengen in een café in afwachting op de uitslag.
Kortom, een gezellige dag samen met de slagwerkers
en ons combo in Etten-Leur.
Voor vragen en/of aanmeldingen kunt een e-mail sturen
aan: fanfare-emm@live.nl of even contact opnemen
met een van de slagwerkers.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn op 1 november, dan
kunt u ook op vrijdag 30 oktober de Slagwerkgroep in
actie zien met het programma dat zij uitvoeren tijdens
het bovengenoemde podiumconcours. Ook zal de
B-Slagwerkgroep (voorheen Jeugdslagwerkgroep) een
muzikale bijdrage leveren aan deze laatste try-out….
Het concert in d’n Toomp begint om 20.00 uur , duurt
tot 21.30 uur en vervolgens is er gelegenheid om in
het café, onder het genot van een drankje, de avond
voort te zetten en wellicht nog een laatste (gouden)
tip te geven.
Alle slagwerkers hopen op vele supporters, zodat zij
na een succesvol benefietconcert ook kunnen spreken
van een gezellige dag met wellicht een succesvol
resultaat. Een wedstrijd zonder supporters, is geen
échte wedstrijd. Mocht u onverhoopt niet meekunnen,
dan hopelijk tot vrijdag 30 oktober in d’n Toomp!
Slagwerkgroep EMM
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Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!
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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

Verenigings- en ander nieuws

Het Gilde-echtpaar
Petra en Björn…
Donderdag 27 augustus was een Speciale Dag! Eindelijk was
het dan zover dat Petra Gerrits en Björn van Uijtert elkaar het
jawoord gaven. Sinds Björn haar ten huwelijk had gevraagd
en de datum bekend was stond deze dag dik gedrukt in de
agenda’s van iedereen om hen heen. Ook in die van Schutterij/
Gilde St. Dionysius.
Petra is zo ongeveer opgegroeid met het Gilde. Ze is al lid sinds
ze 8 jaar was. Ze werd lid omdat ze de jurk van de hofdames
zo mooi vond. Samen met vader Ferry, moeder Jacqueline
en broer Rob is ze sindsdien bij iedere activiteit aanwezig. Bij
de Gildeactiviteiten buiten Heijen, maar natuurlijk ook bij de
onderlinge Gildeactiviteiten en bij het opluisteren van Palmpasen,
Communie, St. Maarten en het verzorgen van de Gildelessen op
school. Maar ook bij het organiseren van de rommelmarkt en
het ophalen van het oud papier en diverse ander activiteiten is
ze betrokken.
Kortom, Petra is overal inzetbaar om de geschiedenis van het
Heijense Gilde levend te houden. Ook heeft ze jaren met de
schietcompetitie meegedaan. Zowel binnen de vereniging als
in competitie met de dorpen die aangesloten zijn bij de Kring
“Land van Cuijk”. Sinds ze 18 is doet ze ook ieder jaar een
poging om zich tot Koningin van het Gilde te schieten.
Toen ze een paar jaar geleden ging werken bij Dichterbij en
ging wonen in Boxmeer werd het schieten iets minder. De
combinatie met wisselende diensten is dan soms erg lastig.
Betrokken en behulpzaam bleef ze wel. Zozeer zelfs dat ook
Björn, die niets van het Gilde kende, enthousiast werd. Helpen bij
de activiteiten deed hij al snel en sinds drie jaar is hij nu secretaris
van het Gilde. Dan ben je voornamelijk achter de schermen

bezig, maar als secretaris heb je zowel binnen de vereniging als
naar buiten toe, een heel belangrijke taak. Betrokken zijn bij de
vereniging, samen op pad, samen activiteiten organiseren en
natuurlijk samen veel plezier hebben staat bij beide hoog in het
vaandel.
Na een paar jaar in Boxmeer gewoond te hebben, wilden ze
beiden toch weer terug naar Heijen en gingen ze wonen in de
Lijsterbesstraat. Ze wilden naar een dorp waar men elkaar kent,
waar broederschap belangrijk is en dat een rijk verenigingsleven
heeft.
Er werd getrouwd op ‘Huys Heyen’ van onze beschermheer,
de heer Roovers. Natuurlijk was het gilde erbij aanwezig. Na de
ceremonie mocht iedereen weten dat het nu een getrouwd
stel was en daarom werden er twee kanonschoten gelost. Heel
Heijen (en omstreken) mocht het horen. En natuurlijk was er
aansluitend koffie en bruidstaart bij Plan-B.
We feliciteren Petra en Björn nogmaals met hun huwelijk!
We wensen hen een heel gelukkige toekomst toe in Heijen
en hopen dat ze nog lang zo enthousiast betrokken zijn bij het
St.Dionysiusgilde!

Björn en Petra
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SG

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201
info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

ServiceVonkGroep

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!
Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste
oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels
en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!
Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest
uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

Vanaf april in Heijen
Kwaliteit in kunststof en aluminium
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Hoogveld 1 I 6598 BL Heijen
Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu

Verenigings- en ander nieuws

Afscheid bij
Die Original Maastaler
Tijdens een bijzonder geslaagd kermisfrühschoppen van Die Original Maastaler op 6 september jongstleden heeft
de kapel afscheid genomen van een van haar leden, namelijk Gerrit Stoffele. Gerrit is een van de mannen van
het allereerste uur. Als oprichter, dirigent, voorzitter en trompettist heeft hij zowat alle stadia van de kapel gezien.
43 jaar heeft hij zijn beste krachten voor de kapel gegeven maar enkele maanden terug gaf hij aan dat hij vond
dat het tijd werd om te stoppen. Jammer genoeg konden we hem niet overhalen om als lid aan te blijven en
daar moeten wij ons als Original Maastaler bij neerleggen. Als het aan Gerrit had gelegen was hij met stille trom
vertrokken bij onze vereniging maar dat kon wat ons betreft natuurlijk niet. Daarom hebben we hem op zondag
6 september voor een volle zaal bedankt voor al die jaren en hem samen met zijn vrouw Miet in de bloemetjes en
cadeaus gezet. In een afscheidwoordje bedankte Gerrit zijn Maastalers en publiek voor alle mooie muzikale jaren.
Ook werd er deze middag afscheid
genomen van Harrie Seegers als secretaris
van de kapel. 33 jaar heeft hij deze functie
naar volle tevredenheid van iedereen
vervuld. We zijn hem veel dank verschuldigd
want er zaten ook verschillende tropenjaren
bij. Typen, stencilen en bellen was in de
beginperiode erg tijdrovend. Gelukkig blijft
Harrie als zanger en lid verbonden aan Die
Original Maastaler. Ook Harrie en Ria kregen
een cadeau en ruiker overhandigd.
Miet en Gerrit Stoffele

Harrie en Ria Seegers

Heijse Revuegroep en Die Original Maastaler

slaan handen ineen

Na het grote succes van 2012 hebben de Heijse Revuegroep en Die Original Maastaler de koppen bij elkaar
gestoken en besloten om weer een spektakel op de planken te brengen. Een tipje van de sluier werd zondag
6 september al door de Heijse Revuegroep onthuld tijdens het frühschoppenconcert van de kapel. Zaterdagavond
31 oktober is gemeenschapshuis D’n Toomp in de ban van zang, revue en muziek want dan gaan

“DIE ORIGINAL MAASTALER ON TOUR”.
De voorstelling begint om 20.00 uur en kaartjes voor deze
avond zijn voor € 5,00 te verkrijgen bij Heijs Hepke,Troefmarkt
en bij de leden van de Heijse Revuegroep en Die Original
Maastaler. Zorg dat u er op tijd bij bent want aan de kassa
kosten de kaartjes € 7,50 en op is op.
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Interview

“Sociale woningbouw in Heijen?!
Sinds 1993 zijn er geen huur
woningen meer gebouwd!”
Wilbert Pothoff is directeur/bestuurder bij woningcorporatie Destion. In deze uitgave
is hij gastschrijver en gaat in op de bouwplannen voor Heijen. Hij probeert hier ook
duidelijk te maken hoe Destion bepaalt welke woningen ze voor de toekomst bouwen.
In Heijen hebben we de laatste
huurwoningen in 1993 (22 jaar geleden!)
gebouwd. In het laatste bestemmingsplan
Smele II was wel voorzien in de bouw
van sociale huurwoningen. Maar omdat
we uitsluitend nog seniorenwoningen
bouwen, vonden we deze locatie minder
geschikt. De afstand tot het centrum
van Heijen vonden we namelijk te groot.
Uiteindelijk hebben we daar in 2005 en
2008 veertien starterskoopwoningen
gebouwd.
Tot 2008 was de vraag naar
koopwoningen enorm groot en het
bouwen van huurwoningen stond
niet bovenaan op de agenda van
gemeenten en projectontwikkelaars.
Bestemmingsplannen werden veelal
volgebouwd met koopwoningen.
Als gevolg van de economische crisis is
de vraag naar huurwoningen echter fors
toegenomen. Voor de kern Heijen staan
op dit moment 109 woningzoekenden
geregistreerd.

Sociale huurwoningen aan de Hoofdstraat
Al vanaf 2001 zijn we in overleg met de gemeente
Gennep om seniorenwoningen op de ‘maisplak’ aan
de Hoofdstraat te bouwen. Die heeft nu besloten
om de uitbreiding met deze woningen aan de
Hoofdstraat in Heijen te gaan realiseren. Het plan aan
de Nieuwwijkstraat is daarmee dus van de baan.
Op dit moment wordt het stedenbouwkundig plan
voor de Hoofdstraat uitgewerkt. Daarbij wordt
rekening gehouden met de bouw van ongeveer twaalf
sociale huurwoningen en een eventuele huiskamer voor
ouderen. De meeste planologische onderzoeken zijn al
enkele jaren geleden uitgevoerd en door de beperking
van het plangebied, zullen ook de archeologische
onderzoeken minder omvangrijk worden.
Landelijke bouwstijl
Destion ontwikkelt het bouwplan zodat het binnen het
vast te stellen bestemmingsplan past. Het ontwerp van
de gebouwen wordt op basis van ons programma van
eisen gemaakt. Samen met onze belanghouders hebben
wij enkele jaren geleden de gewenste architectuur
bepaald. Dit is een landelijke bouwstijl die goed past in
de kleinen kernen en waar onze huurders graag willen
wonen.

Woningzoekenden voor Heijen
Seniorenwoning of appartement

57

Woont in huur- of koopwoning

97

Gezinswoning

52

Woont thuis of bij iemand in

12

Totaal
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109

Totaal

109

tweepersoonshuishoudens toe. We zien dit
ook binnen onze bestaande woningvoorraad.
In Heijen bestaat onze woningvoorraad uit
bijna 70% gezinswoningen, terwijl ruim 70%
van onze huurders ouder is dan 55 jaar. Tel
daarbij de vergrijzing die op komst is op en
iedereen kan concluderen dat er een grote
vraag naar seniorenwoningen is en dat deze
vraag zal toenemen.

Wilbert Pothoff
De presentatie en inspraak rondom het bestemmingsplan
verzorgt de gemeente Gennep. Ook zorgen zij voor de
communicatie naar de inwoners van Heijen. Destion sluit daar
op verzoek bij aan, maar is niet leidend.
Start bouw niet bekend
Wij verwachten dat dit plan weinig bezwaren in de gemeenschap
opleveren. Als de procedure voorspoedig verloopt, hopen wij
in 2016 voor de eerste woningen de eerste schop in de grond
te kunnen zetten. Maar gezien het feit dat we al vanaf 2001 met
dit project bezig zijn, blijven we terughoudend met het noemen
van een start- of opleveringsdatum.
Vraag naar seniorenwoningen neemt toe
Destion kijkt bij het bepalen van haar bouwprogramma’s
naar diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Een daarvan
is uiteraard de vergrijzing en de bevolkingskrimp (afname
van woningvraag) op langere termijn. Ook neemt het aantal
gezinnen af en neemt het aantal jongere alleenstaanden en

Destion past haar bestaande woningvoorraad
aan op deze ontwikkelingen. Dat betekent dat
we een deel van de bestaande gezinswoningen
verkopen en in de plaats daarvoor
seniorenwoningen terugbouwen. We noemen
deze woningen trouwens multiwoningen
omdat deze behalve voor senioren, ook zeer
geschikt zijn voor jongere alleenstaanden en
tweepersoons huishoudens. Daarmee zijn het
woningen die uitermate geschikt zijn voor de
toekomst. Om deze reden willen we nog een
aantal multiwoningen in Heijen bouwen.
Huurwoningen in Heijen
Gezinswoning
80
Seniorenwoning
32
HAT-woning
5
Totaal
117
Verkoop gezinswoningen
We hebben de te verkopen woningen
geoormerkt.Voor Heijen zijn dat voornamelijk
de woningen aan de Sleedoornstraat 4 tot en
met 20 en de Esdoornstraat 22 t/m 38. De
huidige huurders kunnen deze woningen op
vervolg op blz 12
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elk gewenst moment kopen en wanneer hij dat niet
wil of kan, blijft de huurder - zolang hij wil - gewoon
huren. Wanneer de huurovereenkomst door de
huurder wordt beëindigd, wordt de woning verkocht.
Omdat Destion korting geeft op deze woningen, zijn
deze bereikbaar voor een grote groep starters. Ook
zijn er mensen die op deze wijze wel een eigen woning
kunnen kopen, maar in de reguliere koopwoningmarkt
niet aan bod komen.
Toekomstbestendige en leefbare kernen
Met deze strategie verlagen we ons bedrijfsrisico
en maken we onze woningvoorraad meer
Imke
toekomstbestendig. Minder gezinswoningen en meer
multiwoningen voor senioren en alleenstaanden.
Maar behalve goede woningen is het van belang dat
de leefbaarheid in de kernen op orde is. Daar waar
het leefbaar is, willen mensen graag wonen en zal ook
de verhuur en verkoop van woningen gemakkelijker
gaan. Het is in het belang van de bedrijfscontinuïteit
en risicobeheersing van Destion om te investeren in
leefbaarheid.
Daarom hebben we ons de afgelopen jaren ook
bezig gehouden met de realisatie van maatschappelijk
vastgoed en zorggebouwen. Zo heeft Destion onder
andere enkele multifunctionele centrums en twee
brede scholen gebouwd. Maar we huisvesten ook ruim
100 cliënten van Dichterbij in speciale groepswoningen
in diverse dorpen. Ook verhuren we aan De Zorggroep
het zorgcomplex Maasduinen Staete in Nieuw Bergen
en de psychogeriatrische groepswoningen Eldershof in
Well.
We hebben dit gedaan om de andere belanghouders
te ‘ontzorgen’ en onze beheerkennis van vastgoed in
te zetten voor de maatschappij zodat dit een lange
levensduur krijgt. Tenslotte houden wij ons al bijna 100
jaar bezig met het bouwen, beheren en verhuren van
woningen.
Alleen nog maar sociale huurwoningen bouwen
De overheid en media richten hun pijlen de laatste
jaren op de woningcorporatiesector. Het gevolg is
dat woningcorporaties nu worden teruggedrongen
naar hun kerntaak; het bouwen van sociale
huurwoningen. Het investeren in leefbaarheid is nog
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maar mondjesmaat toegestaan. Dit betekent dat we
op het gebied van gemeenschapshuizen of andere
leefbaarheidsactiviteiten helaas geen grote bijdrage
meer kunnen leveren.
Huiskamer voorziet in groeiende behoefte
De vergrijzing brengt ook welzijnsproblemen op het
gebied van vereenzaming met zich mee. Zo zien we
een groeiende groep ouderen ontstaan, die behoefte
heeft aan een ontmoetingsplek om daar met elkaar te
kletsen, kaarten, t.v. kijken of samen iets anders te doen.
Voorwaarde om van deze huiskamer voor ouderen
een succes te maken is dat deze van niemand, maar
wel vóór iedereen is.
Destion is en blijft bereid een huiskamer voor ouderen
in Heijen te bouwen en deze aan een daarvoor op
te richten stichting kosteloos in gebruik te geven. Wij
zorgen voor het gebouw, maar de stichting en ouderen
moeten zelf voor de exploitatie zorgdragen. Inmiddels
hebben we al in drie dorpen een dergelijk huiskamer
geopend en blijkt deze te voorzien in een groeiende
behoefte.
Tot slot
Als corporatie zetten we ons in om ook hier te zorgen
voor betaalbare en kwalitatieve woningen. Hopelijk
heb ik dat met dit artikel kunnen laten zien!
Wilbert Pothoff

Jody

Holland Ladies Tour 2015
Op zaterdag 5 september rond de klok van
13.00 uur vertrok de Holland Ladies Tour uit
Gennep voor een etappe door onze mooie
omgeving. Een paar minuten later arriveerde
de karavaan in Heijen en Piet Manders maakte
deze foto van de doortocht. Glorieuze winnares
van de etappe was de Duitse Lisa Brennauer.
Wie kent haar niet...

E.H.B.O.-opleidingen najaar 20
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EHBO-vereniging Ottersum star t bij vold

oende deelname de volgende cursusse

n:

A. EHBO Avondcursus
Betreft: 8 Lesavonden en 1 avond-exam
en
Star t lessen: Donderdag 15 oktober 201
5
Examen: 17 december 2015
Tijd: 19:30 tot 21:45 uur
B. EHBO Zaterdagcur sus:
Betreft: 4 zaterdagen (voormiddag) en
een examen
Star t lessen: Zaterdag 21 november 201
5
Examen : Zaterdag 19 december 2015
Tijd: 09:00 tot 13: 00 uur
C. EHBO aan kinderen
Betreft: 3 woensdagen en een examen
Star t lessen: woensdag 7 oktober 2015
Examen: 28 oktober 2015
Tijd: 19:30 tot 21:45 uur
In deze cursussen komen onder andere
de volgende thema’s aan bod:
Reanimatie, AED, diverse verwondinge
n, letsels en ongevallen.
Voor meer informatie en aanmeldinge
n kan contact opgenomen worden met
Dhr. J Peeters, telefoon: 0485-514435
of per mail ehbo.ottersum@home.nl
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ToompTeam ging de boer op….
Ieder jaar gaat het ToompTeam een dagje samen op pad. Dit jaar was
de organisatie
in handen van de bestuursleden Gerda ten Haaf, Joep Koenen en
Wim Deenen.
Aangezien de datum van het uitstapje gepland stond op zondag 30 august
us en Gerda’s
“roots” in Ottersum liggen, lag het voor de hand dat het Agrifestijn werd
bezocht. Het
Team stapte op de fiets en peddelde naar Ottersum. Het was warm,
heel warm, maar
dat weerhield het ToompTeam niet op het stro te kruipen voor de jaarlijks
e groepsfoto.
Na enige versnaperingen in Ottersum werd de fietstocht voortgezet
naar Plasmolen,
waar de Plasmolense Hof een heerlijke “Vesperije” voor de hongerige
magen van de
ToompTeamers had klaargemaakt.
Gemotiveerd geraakt door dit leuke uitstapje is het Team weer fris en fruitig
genoeg om
er een mooi Toompjaar van te maken.

F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

CT_adv_A6.indd 1

Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com
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Interview

Stichting Jeugdraad Heijen:

Of iets slaagt, maken ze altijd nog zelf uit.
We vroegen Johan Linders om enkele activiteiten van de Stichting Jeugdraad van het
afgelopen seizoen te beschrijven en enige foto’s ter beschikking te stellen. Johan koos
uit “honderden” foto’s de onderstaande afbeeldingen en schreef er het bijbehorende
commentaar bij. Voor deze activiteiten kunnen alle leden zich aanmelden. Hierin wordt geen
groepsverschil gemaakt tussen de eerstejaars deelnemers en degenen die er al langer bij zijn.
Er kunnen zich zelfs Heijense leeftijdsgenoten aanmelden die geen lid zijn. Zij betalen dan
wel een extra bijdrage.
Johan: “Al enige jaren sluit de Stichting Jeugdraad Heijen het
seizoen in mei / juni af met een bijzondere, grote activiteit.
Het bijzondere zit er in dat het dan niet op een vrijdagavond
een uurtje of twee zwemmen/bowlen/skiën/spooktocht/…. is,
maar dat deze activiteit een ruime zaterdagmiddag in beslag
neemt. Al naargelang de locatie kan gekozen worden om met
de fiets te gaan of met de auto. Voor de autoritten is veelal de
ondersteuning van verschillende ouders nodig. Via deze weg
wil het bestuur van de SJR al deze ouders nogmaals bedanken
voor hun vrijwillige ondersteuning.
De laatste activiteit wordt traditioneel afgesloten met frites en
nog wat bij Friso en zijn club. Telkens nemen we weer de pet
af dat een inval met zoveel pubers zo gastvrij, professioneel en
Heijens opgevangen wordt door zijn team.

Activiteit Vlotbouwen en de Niers afvaren op
20 juni 2015 in Ottersum.
Op zaterdag 20 juni dit jaar werden door
Roepaen Evenementen & Trainingen B.V. drie
groepen net voorbij Ven-Zelderheide aan het
werk gezet om ieder een vlot te bouwen.
Met enige ondersteuning van de leiding wist
iedere groep uit balken, touwen en zes vaten
een stevig vlot te bouwen. Het geluk zat ook
een flink stuk mee omdat het droog bleef.
Enkelen waren zo sportief om in het water te
springen en al zwemmend het vlot te duwen.
Het wedstrijdelement ging deze keer dan
wel verloren. De drie groepen hadden het
drukker om er een leuke dag van te maken. Dit
resulteerde erin dat we veel langer op het water
verbleven dan de bedoeling was en dat geen
van de vlotten het gestelde einddoel behaalde.
De dag liep uit, er werd wat “geklaagd” maar
uiteindelijk bleven de leuke herinneringen het
meest hangen.
vervolg op blz 17

Altijd gezellig op het terras bij Friso en Ellen...

Hèjs Nèjs
Een vlot bouwen is....

...voornamelijk teamwork.
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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

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

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

Activiteit Bartraxie op zondag 28 juni 2014 bij De Siep in
Milsbeek.
Uit het brede programma van Bartraxie was gekozen voor
het bouwen van een vlot en het uitvoeren van een levend
strategospel. Drie groepen streden om de eerste plaats.
Het lijkt gemakkelijk om een vlot te bouwen, maar vooral
samenwerking en inzicht moeten er voor zorgen dat het vlot
vlug het water in kan, de vaten bijeen blijven en op het water
vaart gemaakt kan worden.
Voor het levend strategospel is vindingrijkheid en inzicht in
rangorde van de spelers een must.

Het zal niemand verwonderen dat het bijzonder
mooie weer een uitnodiging vormde voor
de deelnemers om tijdens maar zeker na de
activiteit een lekkere frisse duik in het water te
nemen.”
De kinderen die dit jaar de basisschool verlaten
zijn al van harte uitgenodigd lid te worden van
SJR. Veel hebben zich er al weer aangemeld.
Mocht iemand het vergeten zijn? De SJR ziet
dat zeker niet als een drempel. Uiteindelijk mag
niemand buiten de boot vallen…….of het moet
in het water zijn…..
E-mailadres: pj.lin@planet.nl
Telefoonnummer: 0485-511534
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Kasteelstraat 10
Ditmaal zijn we beland bij “De Paddenstoel”
aan de Kasteelstraat 10.
Deze T-vormige woning dateert uit het jaar
1648. De woning wordt gebouwd op palen,
opgevuld met leem en stro. Het dak van het
huis is een half pannen en half rieten dak.
In die tijd zijn er nog geen straatnamen en
staat de woning bekend als het huis “Onder
d’n dikke bom”. Dit vanwege de grote boom
die dicht bij het huis staat. Nadien wordt de
straatnaam A2, Kerkstraat, Schoolstraat en
tegenwoordig Kasteelstraat 10. De woning is,
evenals enkele omliggende woningen in die
tijd, eigendom van kasteel Huis Heijen, de
familie Spaenrebock.
De betreffende woningen worden door de
kasteelheer in bruikleen gegeven aan het
personeel, zo ook eind 1700 aan Johannes
Verhasselt en zijn echtgenote Maria Catharina
Derix. In die tijd bestaat de woning nog alleen
uit het voorhuis, hetgeen is opgedeeld in
twee ruimtes, een om te slapen en een om te
werken. In de werkruimte heeft Johannes een
nagelsmederij. Dochter Petronella trouwt
medio 1800 met Peter-Jan Broenen, geboren
in Broekhuizenvorst en zij gaan inwonen aan
de Kasteelstraat 10. Wanneer een aantal
van de woningen van de kasteelheer in de
openbare verkoop komt, wordt “Onder d’n
dikke bom” verkocht aan de familie. PeterJan en Petronella krijgen zeven kinderen, vijf
dochters en twee zonen. Zoon Jan-Hendrik,
geboren in 1848 trouwt met de veel jongere
Gertruda Arnold, geboren in 1895.
Rond 1850 wordt het huis opgedeeld in drie
vertrekken, een opkamer, een keuken en een
kamer met bedstedes. Onder de opkamer
bevindt zich de gewelfkelder, die nu nog in
gebruik is.
Nadien zetelen twee tot drie generaties
Broenen, allen van beroep metselaar, met
hun gezin in de woning. Opvallend is dat in
de ongeveer 200 jaar dat het pand wordt
bewoond door de families Broenen er steeds
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meerdere generaties bij elkaar in het huis wonen.
Rond 1900 wonen Jan Hendrik Broenen en
echtgenote Johanna Derks in het huis. Begin
twintiger jaren wordt een nieuwe woonindeling
gemaakt. Er wordt een achterhuis aangebouwd,
met stal en hooizolder, waarmee de woning de
vorm van een T-huis krijgt. Er komt een gang van
voor tot achter in woning. In 1922 trouwt zoon
Thei met Gertruda Giebels, eveneens uit Heijen.
Zij gaan bij Jan Hendrik en Johanna inwonen. Thei
is kantonnier in Bergen en heeft daarnaast een klein
boerenbedrijfje, met wat koeien, varkens, kippen en
een stuk landbouwgrond. Thei en Gertruda krijgen
twee kinderen, dochter Dora geboren in 1922 en
zoon Jan, geboren in 1928. In die tijd staat schuin
tegenover de woning nog de voormalige Heijense
kerk. Aan de voorkant van de woning wordt ter
hoogte van de voordeur, een zogenaamd rustaltaar
ingericht, waar de tijdens kerkprocessies wordt
gestopt voor enkele gebeden. De kandelaars die
beide zijden van het altaar tooien, zijn tot de dag
van vandaag behouden gebleven.
De oorlog komt ook “Onder d’n dikke bom”,
niet geheel ongeschonden door. Een gedeelte van
het dak wordt eraf geschoten en daarnaast is er
schade door granaatinslagen. Toch blijft de schade
beperkt vanwege de sterkte van de woning , aldus
Jan in die tijd. Tijdens de oorlogsjaren is een aantal
Duitse soldaten een periode ingekwartierd aan de
Kasteelstraat 10. Een van deze soldaten, gefreiter
Dieter Mueller-Dombois (1925) brengt in 2008 en

Van toen tot nu

2011 een bezoek aan Heijen (zie ook Hèjs Nèjs van december
2011). Na de oorlog wordt de woning gerepareerd en ook
gemoderniseerd. In de vijftiger jaren worden de slaapkamers
gemaakt.
Dora trouwt met Jan Sluiters en zij gaan in Gennep wonen. In
1953 trouwt Jan met Mien Guelen, geboren 1927, in Gennep en
zij gaan inwonen bij Jan’s ouders aan de Kasteelstraat. De keuken,
die dan midden in de woning ligt, wordt gezamenlijk gebruikt.
Aan de andere zijde van de woning zijn de “beste” kamer en
de slaapkamers. De opkamer en een van de twee slaapkamers
worden het privé onderkomen van het jonge paar. Jan werkt dan
nog als landarbeider in het bedrijf van zijn vader. Enkele jaren later
bouwt Jan naast de woning een champignoncel, die begin jaren
zestig wordt uitgebreid met een tweede cel. In de jaren zestig krijgt
de woning eveneens centrale verwarming.
Jan en Mien krijgen in 1955 een dochter, Marleen.
Gertruda overlijdt in 1968 en haar echtgenoot Thei in 1979.
Marleen trouwt in 1976 met Bert Jacobs uit Gennep. Zij bouwen
naast de ouderlijke woning een nieuw huis, Kasteelstraat 10a. Bert
en Marleen krijgen twee kinderen, Geert Jan die geboren wordt in
1983 en Marie Sophie, geboren in 1987.
In het jaar 2000 krijgt de familie bezoek van enkele nazaten
Broenen (Robert en zoon Paul) van de familie uit Minnesota. De
voorouders emigreerden rond 1820 naar de Verenigde Staten.
In 2007 overlijdt Jan. Korte tijd later besluit Mien te verhuizen naar
het bejaardenhuis in Gennep, waar zij in 2013 overlijdt.

voorzien is van een mooi tegelmozaïek te
vervallen. Tijdens de renovatie wordt een
flinke granaat uit de Tweede Wereldoorlog
in de grond gevonden, op de plek waar
voorheen de open haard in het huis heeft
gestaan. Deze granaat wordt bij de Oude
Maas tot ontploffing gebracht. Ook komt
onder het oude stucwerk het jaartal 1648
alsmede een aantal bier- en jeneverflessen
tevoorschijn. In 2010 is de verbouwing
voor het grootste deel gerealiseerd en
verhuist de familie van nummer 10a, naar
nummer 10.

Marleen en Bert nemen in 2007 Kasteelstraat 10 over. De woning
wordt bijna geheel gestript en weer opgebouwd tot het mooie
pand dat er nu staat. De vroegere stal wordt daarbij verbouwd
tot woonkamer. De voordeur wordt noodgedwongen van de
voorkant van de woning, verplaatst naar de linkerzijde van de
woning. Om die reden komt de gang naar de voordeur die
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Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense
organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan
optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

www.forfarmers.nl

www.schuttershofheijen.nl
HD_adv.A_V2.indd 1
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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
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Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
art
Oktober t/m ma30 - 22.30 uur
11.
Di. t/m vr.
30 - 21.00 uur
11.
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

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

Hoe is het toch met

Een huifkar

vol kakelende kippen….

Het was allang een wens van Hans Wientjens en Mariëtte Wabeke-Kessels om eens
een reünie te organiseren voor hun klasgenoten van de 6e klas. Nu het dit jaar
precies veertig jaar geleden was dat ze van de lagere school af gingen dachten ze
“Nu moet het er maar eens van komen”. Daarover verderop meer.
Omdat er diverse klasgenoten niet meer in
Heijen wonen was dit natuurlijk ook voor de
redactie de beste gelegenheid weer eens iets
te doen aan onze rubriek “Hoe is het toch
met…” waarin we mensen interviewen die
hun jeugd in Heijen hebben doorgebracht
maar elders hun geluk hebben gevonden. Dat
hadden Hans en Mariëtte ook bedacht en zo
waren wij dus op zaterdag 6 juni in deeltijd
te gast bij Hans en Marita Wientjens voor de
interviews met een aantal oud-Heijenaren.
We troffen een uitgelaten groep vijftigers
aan die al een heerlijke middag vol nostalgie
achter de rug hadden. Voordat ze konden
aanvallen op de Hepkespan spraken wij met
vier van hen.
Marian Buddiger-Jacobs.
Die avond nog net 51, maar om middernacht
werd ze 52 jaar. Zij is de dochter van Gerrit en
Stiena Jacobs en ze groeide op “achteraf ” op
Diekendaal samen met haar broer, twee zusjes
en opa en oma. Ze heeft een heerlijke jeugd
gehad tussen de koeien en de boerderijen
maar ze vond het ook fijn naar het dorp te
gaan. Want daar hadden ze “stoepranden”.

Ook genoot ze als haar vriendinnetjes bij haar thuis
kwamen spelen. Samen hebben ze vele uurtjes
geravot op de hei! Haar hartsvriendin was Karin
Gommers, maar spelen deden ze vaak ook samen
met de andere meiden. Ze was zoals velen lid van
de Jongens- en Meisjesclub in de Huyberg. Ze
werd er later zelfs leidster. Goede herinneringen
heeft Marian aan het zwemmen in de Maas, de
vele kinderfeestjes met ouderwetse spelletjes
en gezelligheid. Ze heeft ook nog een poosje in
Heijen gevolleyd. Later werkte ze bij zeer moeilijk
opvoedbare kinderen in Stevensbeek. Totdat ze in
1982 trouwde met Jan Buddiger en in Afferden
ging wonen. Al snel daarna werd ze moeder van
Pieter en Rianne. Rianne is nu 28 en tien maanden
geleden werd Rianne moeder en Marian oma van
Daan. Na haar huwelijk stopte ze met haar werk
in Stevensbeek en bleef bij de kinderen. Wel was
ze geregeld oppasmoeder. Toen de kinderen groter
werden heeft ze een beroepsopleiding gevolgd
en nu werkt ze bij Pluyn bij mensen met een
verstandelijke beperking in Meerlo.
Ze is super enthousiast over de reünie. Ze zegt:
“Het was echt niet te merken dat de meesten
elkaar al veertig jaar niet hebben gezien. Het was
meteen weer als vanouds, het was een supermooie
dag!”
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Marian Buddiger-Jacobs

Iedereen elkaar kussen natuurlijk!
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Willie Theunissen

De klas in 1975

Willie Theunissen
Willie is 52 en is geboren in Groeningen. Toen hij 1
jaar oud was verhuisde het gezin Theunissen naar
de Heijense Dionisiusstraat. Zijn veertien maanden
oudere broertje Sjakie was zijn enige speelkameraadje,
want er waren niet zo veel kinderen in de straat. Zo
kon het dus gebeuren dat toen zijn broertje naar
de kleuterschool ging, hij ook mee dribbelde. Die
was toen nog op de hoek in de Dionisiusstraat en
Pastoor Jaspersplein, tegenover de kerk. Hij hield naar
eigen zeggen “wel zijn eigen schooltijden aan”. Mooie
jeugdherinnering: hij mocht tijdens de opening van
een van de Volksdansfeesten met zijn motor de tent
inrijden met een van de zes zangers en zangeressen
van “Grease” achterop. Fanfare EMM speelde tijdens
het openingsfeest een medley van deze musical en
dit was het spectaculaire begin. De hele tent schrok
zich rot toen ineens de zes ronkende motoren de
tent inreden. Willie woont in Gendt, is getrouwd met
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Marjella (“een meisje uit Doornenburg”) en heeft
drie kinderen Wieke, Aukje en Gijs. Hij werkt als
bouwkostendeskundige bij Arcadis. Dat houdt in dat hij
bouwopdrachtgevers adviseert of projecten financieel
haalbaar zijn.
De reünie vindt ook hij prachtig. Alle onderwerpen van
toen zijn al voorbijgekomen: aardbeien plukken, hutten
bouwen, een racebaan bouwen in het bos. Enzovoort.
Een leuke tijd.
Zelfs toen hij al enkele jaren uit Heijen was vertrokken
kwam hij van september tot april terug voor de
jeugdcarnavalsvereniging als jeugdleider. Te leuk om los
te laten.
Nardi Miggiels.
Nardi werd geboren in Oeffelt. Van haar 2e tot haar
10e woonde ze in Siebengewald en pas toen verhuisde
het gezin van Nardi naar Heijen. Nardi’s vader Martien
woont nog aan de Heikampseweg. Nardi heeft dus
alleen in de 5e en 6e klas in Heijen op school gezeten.
In Siebengewald zaten de jongens en meisjes op
aparte scholen dus het was wel even wennen aan de
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s
Nardi Miggiels en Hans Wientjen

Hoe is het toch met

Met de huifkar het dorp rond

plagerijen van de jongens in de klas. Op een goede dag vond
ze zelfs een liefdesbriefje in de bus. Dat vond ze heel apart.
Haar moeder heeft het voor haar bewaard. “Heijen was leuk”,
zo vertelt ze. “We deden Tarzan en Jane spelletjes en we gaven
namen aan mierennesten in het bos. Die noemden we dan
naar grote steden als New York. Ik speelde ook vaak bij Ciska
Custers op de hooizolder. En we vierden carnaval natuurlijk!
Daar kreeg ik mijn eerste kus. Ik zat toen op de MAVO. Mijn
eerste kalverliefde was Hans Wientjens en dat was wederzijds.
Ik had voor vandaag nog even een safety ingebouwd zodat ik op
tijd naar huis kon gaan als het niet gezellig zou zijn maar ik heb
mijn vader nu al laten weten dat ik vannacht bij hem thuis ga
slapen. Het is allemaal zo vertrouwd en gemakkelijk. Ik merk nu
ik ouder word, dat ik steeds meer ga voelen voor het idee dat ik
vroeger al had. Toen zei ik altijd dat ik boerin en kleuterleidster
wilde worden. Nu vind ik het dorpse steeds leuker worden. En
een middagje plat proaten is ook heel lekker.”
Nardi is getrouwd en woont in Nijmegen met man en kinderen
Pam, Marlijn en Huug. Op 18-jarige leeftijd ging ze in Nijmegen
op kamers wonen en deed de opleiding voor kleuterleidster. Ze
heeft jaren in het onderwijs voor slechthorenden gewerkt en
werkt nu op de PI school in Beek-Ubbergen. Een basisschool
voor kinderen met autismestoornissen.
Als hobby geeft ze amateurtoneel op.
Henry Sernee (wie kent hem nog?)
Henry Sernee werd 52 jaar geleden geboren in Haarlem. Een
oom van hem (Wim de Rooy) had een cafetaria in Heijen en
toen vader Sernee ander werk zocht vertelde deze hem dat er
voor bouwvakkers veel werk was in Duitsland. Daarop verhuisde

ters
Geraldine van Doorn en Sraar Kus

het gezin Sernee naar
Heijen. Henry heeft acht
jaar in Heijen gewoond
onder andere in de
Sleedoornstraat, van zijn
zesde tot zijn veertiende.
Toen is het gezin weer
teruggegaan naar Haarlem.
Henry is als ZZP’er
werkzaam als interim
HRM manager. Op dit
moment werkt hij voor
Henry Sernee
een ministerie. Hij is
getrouwd en woont in Hoofddorp. Twee kinderen
heeft hij. Mandy (21 jaar) en Marvin (19 jaar). Zij
studeren en wonen nog thuis. Voor de reünie zijn
Henry en zijn vrouw neergestreken in Gennep en
overnachten bij Hotel de Kroon.
Een speciale jeugdherinnering was dat hij het enige
protestante jongetje was in de klas. Daardoor werd
hij opzettelijk buitengesloten van alle kerkelijke
activiteiten (en die waren er in die tijd vele!) die
pastoor Pijpers organiseerde. Zelfs bij het Kerstspel
mocht Henry niet meedoen. Hij had best “schaap”
willen zijn, zoals alle kinderen die geen hoofdrol
speelden, maar het mocht niet.
Hij heeft na deze tijd vrijwel geen contact meer
gehad met zijn klasgenoten dus hij vindt het super
leuk alle klasgenoten van toen weer te zien.
De Reünie
Deze werd als gezegd georganiseerd door Hans
en Mariëtte. Hij vond plaats in de ruime achtertuin
van het huis van Hans aan de Heesweg. De gasten
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnen

Shutters

Glas

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

OPTIBELT

POWER TRANSMISSION
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OPTIBELT WALk B.V.
6598 AV Heijen
+31 485-513293
Tel:
Mail:

info @ optibelt-walk.com

Internet: www.optibelt-walk.com
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De Goote Heeze 37

kwamen om 3 uur ‘s middags bij elkaar. Een feest van
herkenning volgde! Stella Roodbeen was “ingehuurd”
om alles te fotograferen en of je het gelooft of niet, een
paar uur later had ze al zevenhonderd foto’s gemaakt!
Ook de klassenfoto uit 1975 werd opnieuw gemaakt in
zoveel mogelijk dezelfde opstelling.
Hans en Mariëtte hadden om te beginnen deze oude
foto erbij gehaald en alle namen opgeschreven. Daarna
begon het speurwerk. Familie van klasgenoten die nog
in Heijen woonde werd benaderd. Ook Facebook
en LinkedIn bleken waardevolle informatiebronnen.
Binnen de kortste keren had men de meeste adressen
achterhaald. Één klasgenoot, Mark Verhorstert, is helaas
al overleden. Hij is door een noodlottig ongeval om
het leven gekomen. Van de overige twintig klasgenoten
waren er achttien op de reünie.
Na alle hernieuwde en verrassende kennismakingen
volgde koffie met appeltaart van Nardi. Daarna reed
een huifkar voor en reed een grote ronde door het
dorp en achteraf. Bij elk (al dan niet geboorte-)huis van
elke klasgenoot werd gestopt voor het maken van een
foto. “Een huifkar vol kakelende kippen” zo vatte Marian
Jacobs het bondig samen. Niet alleen de vroegere
bewoner van het huis, maar de hele groep kroop bij
elk huis uit de huifkar voor de foto. De huifkartocht
werd afgesloten met een bezoek aan de school. Daar
werden ze opgewacht door Juf Tilla en Meester Martien
Willems en Juf Mariet Coopmans voor een rondleiding

en natuurlijk voor een hernieuwde kennismaking.
Wat was er veel veranderd in de school! De avond
werd al happend en grappend doorgebracht bij Hans.
Uiteraard met een glaasje in de hand.
Tot over tien jaar? Nee, waarschijnlijk veel eerder…..

van Karin Gommers. Het is
Dit witte huis is het geboortehuis
ijen, grenzend aan het kerkhof.
een van de oudste huizen in He

De geboortegrond van
Mariëtte Wabeke-Kessels;
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klassenfoto anno 2015 in nagenoeg dezelfde opstelling als in 1975
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De gemeenschap der heiligen (1)
H. Dionysius Heijen,
Jaargang 34
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M:06 10087938
Kerkberichten:
zie 1Gennep, en
via www.heijen.info
Wijziging in informatie:
www.heijen.info

vieringen in

september
2015

Christenen zijn ervan overtuigd dat God de gemeenschap van de mensen
wenst. Ze geloven ook dat God zelf gemeenschap sticht. Hij begon nieuwe
gemeenschappen met mensen; door het Joodse volk uit Egypte te leiden en
de trouwe metgezel van dit volk te zijn; door zijn nieuwe volk, de Kerk, door
Jezus samen te voeren en op weg te zetten. In de gemeenschap van de Kerk,
de gemeenschap van die mensen die in Christus geloven, leeft een christen.
De Kerk is zijn vaderland, zijn gezin, zijn moeder. De christenen die vóór hem
leefden en zijn medechristenen delen in zijn geloof. En hijzelf geeft het geloof
door aan hen die na hem komen.
Deze gemeenschap van de Kerk is er niet voor haarzelf. Zij staat in dienst
van het Rijk Gods dat aan het komen is. Derhalve is zij geen organisatie die
te vergelijken is met een of andere vereniging. In de twaalf artikelen van het
geloof belijden christenen dat de Kerk leeft, er is, door de Heilige Geest van
God; zij is het werk van deze Geest.

Zaterdag 10 oktober 19.00 uur
Gildemis, Eucharistieviering met het
Gezinskoor

De oudtestamentische profeet Ezechiël zegt: “Ik, Jahwe, schenk hem een ander
hart en geef hem een nieuwe geest. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God
zijn.” (Ez. 11,19-20). Dit kan voor de kerk een belofte en een aanklacht tegelijk
zijn. Immers in de Kerk zijn versteende harten en deze nemen veel van haar
levendigheid en frisheid weg. De Kerk heeft deze nieuwe geest nodig, die de
Kerk aangrijpt. En dat gebeurt ook steeds weer. De mensen die broederschap
en zusterschap gestalte geven, geven daarvan getuigenis om maar iets te
noemen.

Zondag 11 oktober 9.30 uur
Gebedsdienst met het Gregoriaans koor

Pastoor H. Reijnen

Zaterdag 03 oktober
geen dienst
Zondag 04 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering

Zaterdag 17 oktober
geen dienst
Zondag 18 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 25 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur
Allerzielen, Eucharistieviering
met het Gezinskoor; er is tevens
kindernevendienst. Na afloop wordt een
bezoek gebracht aan het kerkhof.
De namen van de parochianen die we
herdenken tijdens deze mis worden
volgende maand in het Hèjs nèjs
vermeld.

26

Hèjs Nèjs
september 2015

Heisa

1e Heilige Communie op zondag 17 april 2016
In oktober gaan we weer van start met de voorbereidingen
voor de 1e Heilige Communie, die in het nieuwe schooljaar
op zondag 17 april 2016 om 11.00 uur gepland staat.
De communicanten zullen zich voorstellen tijdens de mis op
zaterdag 5 maart 2016 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.

Kerkbestuur
Per 1 juni heeft mevrouw Gonny Rühl, na acht jaren bestuurslid te zijn geweest, afscheid genomen van het kerkbestuur. Vanaf
1 juli is mevrouw Truus Hendriks-Jansen ons nieuw bestuurslid. Zij is tijdens de vergadering van maandag 24 augustus beëdigd
door Deken Smeets.
Verder wordt er weer gesproken over het kerkplein. Het kerkbestuur is, o.a. samen met de buurtbewoners, in overleg met de
gemeente over de invulling van het kerkplein.

Muzikaal samenzijn in de kerk.
De leden van fanfare EMM onder leiding van Theo Jetten,
interim dirigent, nodigen u uit voor een sfeervol muzikaal
samenzijn op zaterdag 24 oktober, aanvang 20.00 uur.
Mannenkoor Nèj Hèjs, onder leiding van Steven Gerrits,
tevens organist, zal een gastoptreden verzorgen. De fanfare
zal samen met Steven en het orgel een muziekstuk maken.
Het concert zal worden gegeven in de kerk, na afloop van
de gebedsdienst die om 19.00 uur begint en rond 19.45 uur

is afgelopen. De locatie ligt natuurlijk niet
direct voor de hand, maar is bewust gekozen
omdat de akoestiek in de kerk zo mooi is en blaasmuziek en
zangstemmen er zo goed tot hun recht komen.
Laat u eens verrassen! U bent van harte welkom.
Fanfare EMM
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De Helden van de SKJ
Iemand gaf ons een tip: weten jullie dat de SKJ dit jaar voor de 25e keer bivakkeert in het
Heijense bos? We dachten meteen: “Aha, een jubileum! Dan hebben we een mooie ingang
om dit jaarlijks terugkerende fenomeen eens nader te bekijken.” We werden al snel uit de
droom geholpen: SKJ Zomerkamp werd dit jaar al voor de 34e keer gehouden. De 34e keer!
Maar gelukkig waren we toch van harte welkom. Het was in al die jaren zelfs de eerste keer
dat de “pers” langs kwam. Toch leuk om te horen. Want ieder jaar zien we toch maar weer dat
tentenkamp tussen de bomen verschijnen met de bijbehorende geheimzinnige letters SKJ.
Beestenweer
Wij bezochten het kamp op maandagavond
17 augustus en als wij er aankomen verzucht
de kampleiding: ‘We hebben zaterdagmiddag
de nieuwe groep kinderen ontvangen en sinds
die tijd regent het ook. Nu dus al achtendertig
uur aan één stuk. En het zal nog wel even
aanhouden, vrezen we.” Maar als je nu denkt,
ach die èèèrme kiendjes: helemaal niet! Ze
hebben allemaal een regenjas en regenlaarzen
aan en denderen daarmee gewoon door de
modder en de plassen. Het plezier is er niet
minder om. De kinderen zijn vrolijk en gezellig
en helpen de leiding er doorheen.
Ronald Hendriks
We spraken met Ronald Hendriks, deze week
samen met nog zestien andere begeleiders
verantwoordelijk voor de gang van zaken
in het kamp. Ronald (51) is in het dagelijks
leven werkzaam bij de Dela. En zoals wij het
inschatten gaat zijn meeste vrije tijd zitten in de
organisatie van de jaarlijkse vakantiekampen
voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.
Zo bevlogen lijkt hij wel. De letter SKJ staan
voor Sociaal Kultureel Jeugdwerk. Kultureel
schrijven we hier nog met een K, aangezien de
stichting eind jaren zeventig is opgericht. Toen
mocht dat nog. Het heeft overigens niets van
doen met de padvinderij.
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De ontvangst in het bijna duistere
kamp is hartverwarmend.
De ontvangst in het bijna duistere kamp is hartverwarmend.
We nemen plaats aan de grote “keukentafel” in de centrale
tent. De regen klettert onophoudelijk op het golfplatendak,
maar binnen is het knus en sfeervol. Terwijl Ronald met ons
praat worden aan de overzijde van de tafel door een aantal
begeleiders geroutineerd zes broden gesmeerd voor de
hongerige maagjes. Al hebben de kinderen om half 6 al nasi
gegeten, ze zijn nu intens bezig met een spel in de buitenlucht
en dan gaan die boterhammen er straks in als koek. Intussen
worden de plannen voor morgen nog even doorgenomen.
Ronald is sinds 1986 betrokken bij de zomerkampen. Het
begon al in zijn studententijd toen hij Rechten studeerde in
Nijmegen. Zijn oudere broer was al eens mee geweest en zo
rolde Ronald erin. Ronald vertelt:
“De zomerkampen zijn bedoeld voor kinderen van 7 tot
12 jaar. We bezoeken door het jaar heen de basisscholen
in Nijmegen en omgeving en vertellen over het kamp. Zo
hopen we de kinderen enthousiast te maken. Het kamp is
voor alle kinderen, niet alleen voor bijvoorbeeld kinderen
uit achterstandswijken. De bijdrage die de ouders moeten
leveren bedragen is afhankelijk van het inkomen, maar het
minimum is € 50,00 per kind. Mocht dit bedrag nog een
bezwaar zijn dan kunnen we een beroep doen op de Stichting
Leergeld, die dan bijspringt. Maar voor de meeste kinderen
die hier komen is dit de enige vakantie. Kinderen die het ook

zoveelste spelletje
De leiding blaast even uit na het

p
De dagelijkse routine in het kam

echt nodig hebben. Hier is geen boze buitenwereld. De kinderen, maar ook
wij, de leiding, leven hier echt een week in een coconnetje. Geen TV, geen
computer. Alleen heerlijk spelen in een groep. Ouders schrijven hun kinderen
in en in de intake staan alle belangrijke dingen over het kind, de zogenaamde
aandachtspunten. Bijvoorbeeld: heeft het kind last van allergieën, eet het
vegetarisch, zijn er medicijnen die dagelijks moeten worden ingenomen
enzovoort. Ook brengen wij aan alle ouders een huisbezoek, zodat we een
idee hebben wat voor kinderen er mee gaan.
Er worden per jaar vier vakantiekampen georganiseerd. In totaal staan we
ongeveer zes weken in het bos. Een week ervoor om het kamp op te bouwen
en een week na het laatste kamp om alles weer in de oude staat terug
te brengen. De kinderen komen op zaterdagmiddag en worden door de
leiding bij de slagboom opgewacht. Ze blijven tot vrijdag. Voordat de nieuwe
kinderen komen draagt de leiding de wacht over aan de volgende groep
leiders. Soms levert dat emotionele momenten op, vooral als er iemand voor
het laatst is. We hebben een groep van ongeveer tachtig leiders. Elke week
gaat een groep van ongeveer 17 mensen mee. Sommigen zijn zelfs al kind
mee geweest op kamp. Er zijn twee hoofdleiders, twee koks, vijf mensen
algemene dienst die de hand- en spandiensten verrichten en de rest zorgt
voor de groepen. Er komen circa 52 kinderen per week die worden verdeeld
over elf tenten. De meisjes en de jongens slapen in aparte tenten. In elke tent
slaapt ook een leider. Een man bij de jongens, een vrouw bij de meisjes. Er
is ook een centrale tent waar gegeten en gespeeld kan worden. Hard nodig
bij dit weer! Maar meestal wordt er buiten gespeeld: speurtochten, spelen in
het bos, verzamelspelletjes, knutselen, wedstrijdjes tegen elkaar, touwtrekken,
voetballen, levend stratego, jager- en trefbalspellen, toneelspelen. Dat laatste
neemt de leiding op zich. Er is ieder jaar een thema. Dit jaar “Gedonder in de
Piratenbaai”. Er staat een heus “piratenschip” tussen de bomen,( zie foto).
Daar is elke avond wat te doen. Alle spellen en alle dingen die gebeuren
hebben met dit thema te maken. En dan nog de Rocky Mountains…”

De Rocky Mountains? In het Heijense bos?
Het moet niet gekker worden!

De Rocky Mountains? In het Heijense bos?
Het moet niet gekker worden! Ronald
moet lachen. De “Rocky Mountains” is de
zandheuvel die verderop ligt. De kinderen
moeten er iedere dag op en af rennen en
commando’s opvolgen. Maken ze een fout,
dan liggen ze eruit. Onderaan de Rocky
Mountains ligt de “Rio Grande”. Het is niet
de bedoeling dat je daarin terecht komt. Het
is een afvalspel dat met veel enthousiasme
wordt gespeeld. Uiteindelijk blijft er één
winnaar over. Alle kinderen hebben een
T-shirt met het kamplied erop gedrukt.
Die T-shirts worden overigens in Gennep
gedrukt bij de Copyshop. Er is een strak
draaiboek en iedere leider of leidster kent
zijn of haar taak.
Wat zijn de bindingen met Heijen, Ronald?
En Ronald somt op: “We hebben twee
accu’s. Iedere dag moet er een worden
opgeladen. Al jaren zijn we hiervoor welkom
bij “meneer Miggiels”, zo noemen we hem
altijd. Hij woont aan de Heikampseweg. Hij
laadt de accu’s gratis voor ons op. Tevens
horen we bij hem wat het weer zal worden.
Hij heeft Canadese weerstokjes in zijn tuin
staan. Staan de stokjes omhoog dan wordt
het mooi weer. Staan de stokjes krom dan
wordt het slecht weer. Zo grappig!
De bulk aan boodschappen doen we bij de
groothandel, maar als we iets te kort komen
is de Troefmarkt heel dichtbij. Dat is handig.
De aardappelen halen we bij Theunissen aan
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yes, we

can
De eerste indruk is snel gemaakt en
belangrijk. Wij kennen de kracht van
identiteit en de mogelijkheden van
reclame.

CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS
Groente en fruit

10

Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.
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De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

Openingstijden:
Di. - do.
08.00 - 18.00
Vr.
08.00 - 20.00
Za.
08.00 - 16.00

r
de “Piratenschip”, tevens theate
Het door de leiding zelfgebouw

de Siebengewaldseweg. Vlees bij Slagerij Verheijen in Gennep. En bij het Heijs
Hepke bestellen we de laatste dag een berg friet. De kinderen mogen dan
zelf zeggen wat ze willen eten en dan weet je het wel. We maken een tafel
schoon, leggen daarop een schoon zeil en kiepen de frietjes in het midden.
Smullen!
Vers drinkwater krijgen we dagelijks van Minicamping De Bosrand. Het
grondwater dat we hier oppompen is alleen geschikt voor de toiletten en
de afwas. En bij het Heijderbos mogen we als het slecht weer is, zoals nu, de
handdoeken en theedoeken brengen om te drogen. Want die krijgen we met
dit weer echt niet droog. Zo zie je, we hebben best veel connecties in Heijen! “
Gebeuren er wel eens vervelende dingen?
Ronald: “Gelukkig heel weinig. Soms hebben kinderen heimwee. Dan is het
voor ons als leiding een uitdaging om het kind toch bij ons te houden. En we
moeten wel eens met een kind naar een dokter. Raddraaiers hebben we nog
niet veel meegemaakt. Maar als een kind door zijn of haar gedragsproblemen
niet meer in de groep te handhaven is, moeten we daar wel eens ingrijpen
en het kind op laten halen. Wat wel heel prettig is: ze mogen geen telefoon
of computerspelletjes meebrengen. Ze zitten op een plek waar verder niets
is. Dat werkt bevrijdend. ”

Houd Uw Darmen Open. Ha! Daar is geen
woord Frans bij.
Dus als je komende zomer door het bos
loopt en je ziet het tentenkamp staan, dan
weet je wat er zich hier in die vier weken
zomerkamp afspeelt: Heel veel mooie
momenten, die vormend zullen blijken te
zijn voor een nieuwe generatie. Met een
enthousiaste leiding voor wie geen moeite
te veel is.
Het refrein van het afscheidslied dat na elke
kampweek wordt gezongen gaat als volgt:
(melodie Material Girl van Madonna)
Voor het laatst mee
Met de SKJ
Deze helden gaan al heel lang mee
Ja, ja, ja
Voor het laatst mee
Met de SKJ
Deze helden gaan al heel lang mee……

Dan praten we nog even over de toiletten. In het kamp staan vier chemische
toiletten, afkomstig van het leger. Ze worden “Hudo’s” genoemd. Een leider
vertelt ons wat die afkorting betekent:

Op de website van SKJ lezen we nog de volgende
informatie:
ZOMERKAMP
SKJ Zomerkamp is een gezellig tentenkamp in het
bos in Noord-Limburg, voor kinderen vanaf 7 jaar
uit Nijmegen en omstreken, die naar het reguliere
basisonderwijs gaan.
Met 51 andere kinderen en 17 begeleiders bevind je je
als kind in een aparte wereld. Op ieder kamp komen

de kinderen terecht in een bijzonder verhaal. Het
thema kan variëren van sprookjesfiguren tot Sciences
Fiction en van filmset tot hotel. Het thema wordt
ondersteund door spellen, toneel, kostuums en decor.
SKJ Zomerkamp bestaat al sinds 1983, en voor
vele duizenden kinderen is het een onvergetelijke
gebeurtenis. Het zomerkamp onderscheidt zich van
andere kampen door de betaalbaarheid en het open
karakter. Kinderen hoeven geen lid te worden van de
SKJ, en kunnen elk jaar kiezen of ze wel of niet meegaan.
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Bij zwemmen gebruik je
àl je spieren!
Deze keer kijken we een beetje over de Heijense grenzen heen, hoewel… We kregen een
interviewverzoek van de Heijense Ingrid Voss (49) die bestuurslid is van de Gennepse
Zwemvereniging Vivalo. Haar club Vivalo bestaat dit jaar 45 jaar (opgericht 22 maart
1970 als zwem- en polovereniging) en deze mijlpaal wordt toch een beetje herdacht.
Aan de door Ingrids zoon Nico zelf getimmerde fraaie tafel in het gezellige huis aan de
Hoofdstraat zitten ook drie andere bestuursleden: Jan Hopman (58), penningmeester,
Annemiek van Dijk (56), secretaris en Jan Hendriks (48), bestuurslid. Alle bestuursleden vervullen ook de taken van official bij wedstrijden, klokken van tijden bij wedstrijden en de organisatie rondom de wedstrijden. De voorzitster, Melanie de Kater,
is wegens vakantie afwezig. Ook aan tafel Lotte van Velthoven en Emmely Voss, twee
jeugdige vriendinnen die allebei zwemmen bij Vivalo.
Eerst maar eens iets over de vereniging.
ZV Vivalo is opgericht in 1970 en heeft
ongeveer tachtig leden in alle leeftijden.
De club is aangesloten bij de KNZB en
is gehuisvest in Sportcentrum Pica Mare
in Gennep. Men kent diverse disciplines:
recreanten zwemmen, wedstrijd zwemmen
voor de kleintjes (minioren), voor de junioren
en Master zwemmen. Iedereen is welkom
of je jong bent of oud. Of je regelmatig wilt
trainen of recreatief wilt zwemmen door
bijvoorbeeld alleen baantjes te trekken om in
conditie te blijven of dat je mee wilt gaan doen
aan wedstrijden. Alles is mogelijk. Recreatief
zwemmen is de basis van de vereniging. De
nieuwe leden moeten wel in het bezit zijn
van de zwemdiploma’s A en B. Als je daarna
je technieken wilt verbeteren en je jezelf wilt
meten met andere zwemmers staan er zeven
trainers voor je klaar, per trainingsavond twee,
om je zwemslagen verder te professionaliseren.
De zwemsport kent vier zwemslagen,
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we kennen ze natuurlijk allemaal wel. Vlinderslag, rugslag,
schoolslag en borstcrawl . Tot slot de wisselslag, je zwemt dan
achtereenvolgens rugslag, vlinderslag, schoolslag en tenslotte
borstcrawl. Afhankelijk van je leeftijd en prestaties kun je
steeds doorgroeien naar een hogere groep. Natuurlijk totdat
je je (eventueel) kunt meten met zwemkanonnen als de
Ranomi’s Kromowidjojo en de Pieters van den Hoogenband.
“De Nederlandse zwemverenigingen,” zo betogen de
bestuursleden, “zijn de visvijvers voor alle toekomstige
kampioenen.” Potentiële kandidaten voor belangrijke titels
beginnen allemaal bij een locale zwemvereniging. Bij Vivalo
hebben drie leden ooit meegedaan aan het NK zwemmen. De
Heijenaar Mart Hendriks en Ronald en Bianca Vullings. Bianca
is nog steeds lid en ook haar ouders zijn sterk betrokken bij
de vereniging.
Vivalo heeft dertig wedstrijdzwemmers. Men werkt nauw
samen met de zwemverenigingen in Boxmeer en Venray.
Zij vormen een zogenaamde “startgemeenschap” om
gezamenlijk wedstrijden te zwemmen. De bedoeling is om
zo weinig mogelijk punten in de wacht te slepen tijdens een
wedstrijd. Hoe hoger de snelheid, des te lager de punten,

Interview

De leden van ZV Vivalo
dat is logisch. Vooral bij de jeugdselectie ligt de nadruk op de wedstrijdprestaties,
in clubverband en natuurlijk ook individueel. Via een intensieve training worden
de zwemmers begeleid naar betere zwemtijden. Vivalo gaat ook geregeld naar
clinics, wedstrijden in Maastricht, Duitsland, Luxemburg enzovoort. Zo zie je nog
eens wat van de wereld! Het master zwemmen wordt gedaan door jong en oud,
ex-wedstrijdzwemmers en andere mensen die op een ontspannen manier de
conditie willen opbouwen en/of op peil houden. Maar ook het spelelement vindt
men bij Vivalo belangrijk.
Motivatie
Wat maakt zwemmen nou zo leuk?De bestuursleden vatten het samen: ten eerste
gebruik je al je spieren. Dus ook die je normaal “op het droge” niet gebruikt.
Verder, zwemmen kun je je hele leven volhouden, van heel jong tot heel oud.
Het is goed voor lichaam en geest, gezond en uitdagend. Je kunt jezelf constant
verbazen als blijkt dat door training je steeds tot betere prestaties komt.
Wat betekent Vivalo?
Daar moeten de bestuursleden eens diep over nadenken. De naam bestond al
voordat zij lid werden dus precies weten ze het niet. Maar na enig overleg denken
ze dat Viva “leve “ betekent en lo klinkt als het Franse ” l’eau”, wat water betekent.
Dus met enige fantasie kun je bedenken dat het Leve het Water betekent. Dat
klinkt heel aannemelijk.
Emmely en Lotte
Ze prijken op de voorpagina, deze twee oer-Heijense meiden, beiden veertien
jaar oud. Na veel gegiechel stonden ze dan toch eindelijk mooi op de foto. Let
vooral op het Vivalo trainingsjack! Behalve dat ze al jaren vriendinnen zijn delen
ze ook hun passie voor het zwemmen bij Vivalo. De vereniging is volgens de
dames erg gezellig, vooral de kennismakingsweekenden zijn leuk. Er worden ook
wel grapjes uitgehaald. De trainer belandt na de training wel eens ongevraagd in
het water. Zwemmen is leuk zeggen ze, omdat het gezellig is en ontspanning biedt
na de vele schooluren in Boxmeer. Maar ook de uitdaging om jezelf te verbeteren,
nieuwe persoonlijke records te zwemmen en wedstrijden te winnen voor je club.
Ze noemen ook het aanmoedigen van elkaar, hoewel ze in het water soms ook
elkaars concurrenten zijn.

Op ons verzoek zingen ze de yell van de
startgemeenschap waar Vivalo deel van uitmaakt.
Na veel gegiechel wordt het dan toch voor ons
gezongen:
Lotje Pingel - Lotje Pingel - Lotje Pingel
Djo Djo Djo Oeoeoeoe!
Andere verenigingen kijken altijd verbaasd toe
als de leden van Vivalo uit volle borst hun yell
ten gehore brengen. Wat zingen die nou? Wij
hebben eigenlijk ook geen idee.
Ook het sociale aspect vinden ze belangrijk. Ter
gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de
vereniging werd een gezellige barbecue voor
alle leden georganiseerd.
Geïnteresseerd?
In september is er een kennismakingscyclus
geweest. Deze herhaalt zich in november, dus je
kunt je nog aanmelden. Tussentijds is er ook de
mogelijkheid om te komen proeven of zwemmen
jouw sport is. Je mag vier keer gratis meetrainen
om te kijken of het iets voor je is. Behalve goed
voor lichaam en geest, zoals hierboven vermeld,
maak je ook nieuwe vrienden. De groepen zijn
gemengd en voor alle leeftijden.
Voor nadere informatie verwijzen de
bestuursleden naar de website:
www.zv-vivalo.nl. Daarop vind je ook informatie
over de trainingstijden, de contributie en een
aanmeldingsformulier. Nieuwe leden worden
van harte welkom geheten.

Annemiek en Ingrid

Hèjs Nèjs
Emmely en Lotte

Jan Ho en Jan Hé zoals ze in de club

genoemd worden....

september 2015
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Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies
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Agenda en belangrijke telefoonnummers
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Agenda 2015
Donderdag 1 oktober
14.00 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zondag 4 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Constantia 1
Zaterdag 17 oktober
20.00 uur MFC De Klaproos te Siebengewald
Popkoor Cheers - Concert i.s.m. andere koren
Zondag 18 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Merselo 1
Donderdag 22 oktober
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Sieraden maken met Thea Sutmuller
Zaterdag 24 oktober
20.00 uur Kerk
Muzikaal samenzijn Fanfare EMM m.m.v. Nèj Hèjs
Vrijdag 30 oktober
20.00 uur D’n Toomp
Try-out Slagwerkconcert fanfare EMM
Zaterdag 31 oktober
20.00 uur D’n Toomp
Concert Die Original Maastaler met de
Heijense Revuegroep
Donderdag 5 november
14.00 uur D’n Toomp
KBO - Kienen
Zaterdag 7 november t/m zondag 15 november
LTC De Heikamp - Toernooi Heikamp Open
Zondag 8 november
11.00 uur D’n Toomp
Zonnebloem afd. Heijen - Hobbybeurs
Zondag 8 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Olympia’18 1

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

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
0485 - 494141
6591 CP Gennep		
Gennep zorgloket		
0485 - 494141
www.gennep.nl
Bibliotheek op School 		
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

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

024 - 3550222

Donderdag 26 november
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Humoristische avond met lezing door E. Koolen

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

0485 - 511533

Zondag 29 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Juliana Mill 1

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Donderdag 10 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO - Kienen

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

Zondag 13 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Montagnards 1

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Vrijdag 20 november - Zaterdag 21 november
20.11 uur Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Zittingsavonden

Donderdag 17 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO - Kerstviering
Donderdag 17 december
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Kerstavond

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

