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In Berichten van het Bestuur komt onder meer de voortgang van het
project kerkplein aan de orde. Gennep is al veel mojjer geworden. Nu
maar hopen, dat er nog voldoende financiële middelen over zijn om
ook Heijen (en de andere kerkdorpen) mojjer te maken. Heijen is er in
ieder geval zeker aan toe! En dan hebben we het nog maar niet over de
zeer traag verlopende plannen voor de noodzakelijke nieuwbouw van woningen en een huuskamer
in Heijen. Over de huuskamer is in deze uitgave al iets te melden. Bureau Halt vertelt op ons verzoek
over Bureau Halt. In de natuurbijdrage gaat het over vergeten fruit: de kweepeer en de mispel. Op de
cover prijkt Marinka Linssen van het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen. De redactieleden, die het
interview met haar afnamen, waren zeer onder de indruk van waar dit theater toe in staat is. En er is
weer (veel) meer. Zo komen een reünie, een gesprek met mevrouw Gondje Eden en een interview
met Piet en Bianca Schrijen voorbij. Lees en kijk snel verder. Veel plezier daarbij.

Verder in dit nummer: 4 column | 4-9 verenigingsnieuws | 11 berichten van

het bestuur | 11+13+19 prikbord | 28+29 heisa | 39 agenda en belangrijke
telefoonnummers
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Column
Luchtalarm
Het is maandag 2 november. De zon laat zich van haar
beste kant zien en schijnt uitbundig op deze herfstdag.
Precies 12.00 uur. Het alarm klinkt onheilspellend en als
je het binnen laat komen ook angstaanjagend. Stel je voor
dat het niet slechts een test is maar echt! Wat moet je eigenlijk doen of juist laten als het wel menens is? Krijg een
beetje kriebels bij die gedachte. Ben gelukkig jong genoeg,
immers van na WOII, om geen oorlogsalarm aan den lijve te hebben ondervonden. Veel nieuwkomers wel: huis,
haard, familie en bekenden achter moeten laten, op de
vlucht voor onzinnig geweld, ingegeven door machtswellust of godsdienstwaanzin. Las pas nog een stukje, waarin
de schrijver zich afvroeg of de aarde nog wel bestaat over

pakweg 100 jaar. Er is zoveel oorlogstuig voorhanden, dat
de aarde menig keer verwoest kan worden. Van de andere
kant zie je op tv of (voor de gelukkigen onder ons) in het
echt hoe verschrikkelijk mooi de aarde is, qua natuur, qua
mensen. Dat is wel heel dubbel. De aarde biedt meer dan
genoeg om iedereen gelukkig te laten zijn, maar dat zal
wel altijd een utopische gedachte blijven. Als individu kun
je je steentje bijdragen aan het bereiken van geluk voor
jezelf en anderen.
Als je puur kijkt naar je zeer directe omgeving kan alles
prima kloppen. Maar we leven wel in en maken deel uit
van een samenleving en dan kunnen er bedreigingen op
de loer liggen. Of je kunt denken dat het bedreigingen
zijn. Angst is dan een slechte raadgever. Gebrek aan kennis en inzicht kunnen ertoe leiden dat bedreigingen ervaren worden, die eigenlijk helemaal geen bedreigingen zijn.
Wat zo’n luchtalarm allemaal voor gedachten kan losmaken? Over een maand klinkt er weer een alarm. Gelukkig
is het niet meer dan een test van de apparatuur. Met die
gedachte troost ik me. Laat het tot in lengte van jaren bij
een test en niet meer dan dat blijven!

Kerstviering 2015 met een
heerlijke brunch - Vereniging
voor Senioren KBO Heijen

WORD NU LID VAN ONZE CLUB EN GENIET MEE!
55 PLUS? GEEF U DAN NU OP BIJ HET SECRETARIAAT
Wij nodigen u uit om op donderdag 17 december aanwezig te zijn
bij de kerstviering van onze club. Tijdens deze middag zal er een
heerlijke kerstbrunch geserveerd worden.
Ook zullen er momenten zijn van bezinning en mooie muziek…
Voor deelname aan deze brunch vragen wij u een bijdrage van
€ 12,00 per persoon.
De middag begint om 13.30 uur en eindigt om 17.30 uur in D’n
Toomp. Graag om 13.15 uur aanwezig zijn.

€ 12,00 p.p. kunt u per bank overmaken op rek nr: NL82 RABO
0122 1061 56 t.n.v. KBO Heijen, onder vermelding van kerstbrunch.
U kunt het geld ook in een enveloppe doen met naam en adres en
bij het KBO secretariaat in de brievenbus doen…
Wij verheugen ons er op deze kerstmiddag samen met u te
vieren…
Warme groet!
Bestuur KBO Heijen : Theo…Carla…Annie…Riek…Mia…Jan.

Afknippen en deponeren in de brievenbus van het secretariaat: Heikampseweg 13.

Deelname aan de Kerstbrunch op donderdag 17 december 2015 - NIEUW LID!
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Naam:
		
				
Tel:
Hèjs
Nèjs
Adres:									Aantal pers:
november 2015
Betaling: per bank / contant. ( doorhalen wat niet van toepassing is.)

Verenigings- en ander nieuws

Dagtrip Senioren Expo in Eindhoven
Op 15 januari 2016 organiseert “ De Vereniging voor Senioren KBO Heijen” een dagtrip naar
de Senioren Expo in Eindhoven.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. U kunt mee voor slechts € 7,00 per persoon, inclusief de entree voor de
Expo. (Ook voor niet-leden)
Wij vertrekken om 9.00 uur bij de Kerk aan de Hoefstraat en we verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn in
Heijen. Opgeven KBO secretariaat, tel: 0485-513170.

De Kerk als Concertgebouw
Op zaterdag 24 oktober vond in de kerk het concert ‘De
Kerk als Concertgebouw’ plaats, georganiseerd door het
orkest van fanfare EMM.
Het concept en opzet van het concert waren geheel nieuw.
Het publiek reageerde er enthousiast op.
De kerk was omgetoverd tot een sfeervol concertgebouw.
Het orkest onder leiding van Theo Jetten had gekozen voor
een muzikaal programma vol diversiteit.
Koraal ‘Mijn Gebed’ in samenspel met organiste Phily
Leijendeckers, de soundtrack ‘Two Worlds’ uit de film
Tarzan en het bigband nummer ‘Bad Bad Leroy Brown’ zijn
voorbeelden hiervan.
Het gospelkoor Tiga Bunji liet het publiek genieten van
aanstekelijke gospelliederen compleet met sfeerlichtjes als

Het orkest o.l.v. dirigent Theo Jetten

bakens in de verder geheel duistere kerk.
Het programma werd op een enthousiaste en professionele
manier gepresenteerd door Pierre Hendriks.
Ook schitterden de jeugdblazers tijdens het concert in
samenspel met het orkest. Zij lieten zich van hun beste kant
horen tijdens het openingsnummer ‘Yellow Mountains’.
Janne, Jesse, Joost, Jolien, Livia en Thijmen: wij zijn trots op
jullie!
Onderstaand een aantal foto’s van het succesvolle concert
‘De Kerk als Concertgebouw’.
Via deze weg willen wij het publiek bedanken voor hun
enthousiasme en vrijwillige bijdrage, dank je wel!

De jeugdblazers in actie, onze trots!

Concertsfeer
De jeugdblazers v.l.n.r. Jesse, Thijmen, Joost, Jolien, Livia, Janne

Hèjs Nèjs
november 2015

5

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

1 november 2015 - Concours Slagwerkgroep
Van Robbin Hermsen

Dat was de datum van een geweldige dag.
Ik kwam aan bij D’n Toomp en toen was iedereen bijna
klaar met het inladen van de instrumenten.
Ondertussen was de bus gearriveerd waarmee we naar
Etten-Leur zouden rijden. Iedereen was zichzelf aan
het klaarmaken voor de reis.Toen we daar aankwamen
gingen we eerst alle instrumenten uitladen en alles
klaarmaken. Maar toen was toch het moment daar
dat ze bijna moesten gaan spelen. Ik ben naar de zaal
gegaan en toen kwam iedereen het podium op met
alle instrumenten en toen begonnen ze met spelen.
Het was echt prachtig om te horen. Ze begonnen
zeer goed en ze bleven ook de hele tijd heel goed
spelen. Ze gingen verder en ik was alleen maar aan het
genieten en toen was het volgende stuk. Ook geweldig
en het stuk daarna was ook echt geweldig en toen
kwam de afsluiter. Dat vond ik persoonlijk het mooist
het was namelijk echt een GEWELDIGE afsluiter. Er zat
namelijk ook een zanger, gitarist, toetsenist en basgitaar
bij wat het heel mooi maakte en het aller knapste vond
ik nog dat Casper de dirigent gewoon even weg ging
aan de zijkant ging staan en ze speelden gewoon even
goed verder.
Voor mij was dat echt heel mooi omdat ik zelf weet
hoe moeilijk het is om te spelen zonder dirigent. Ik
speel zelf ook sinds kort bij de slagwerkgroep maar nog
niet zo lang daarom ben ik meegegaan als supporter.
En toen waren ze klaar. En het was dus echt super goed
en ik was niet de enige die dat vond, want achteraf

bleek dat een jurylid had gezegd toen ze klaar waren
‘’wou, dit was echt muziek’’.
Toen moesten we wachten op de prijsuitreiking.
Het duurde even dus we hadden de tijd om alle
instrumenten weer in te laden en te eten. Daarna was
het zover, de prijsuitreiking.
We liepen met z’n allen vol spanning naar de zaal.Toen
we daar eenmaal waren werden alle dirigenten en
voorzitters op het podium geroepen. Toen begon het.
Het werd stil en het was zo spannend toen alle punten
werden gezegd. Toen kwamen ze aan bij EMM Heijen,
en we kregen het punt te horen. Het was echt een
geweldig punt echt heel geweldig het was namelijk.
95 PUNTEN iedereen stond op en begon kei hard te
juichen en te klappen er was zo veel blijdschap en dat
mag ook wel na zo’n score. (maximum = 100)
Iedereen gaf elkaar een hand en feliciteerde elkaar.
Toen liepen we uit de zaal richting de bus.Toen we daar
waren stapten we in en de bus begon te rijden en toen
begon het feestje al. Iedereen was natuurlijk hartstikke
blij en dat hebben we ook nog even nagevierd bij
Schuttershof. En toen ging ik naar huis, want ik was
eigenlijk best moe. En ik kwam thuis en had nog even
nagepraat over de dag met pap en mam en toen ging
ik naar bed.
Met een GEWELDIG gevoel.

Noviteit: optreden met zang en combo
Opperste concentratie tijdens het optreden
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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

Nationale Zonnebloemloterij
Eind juni zijn onze vrijwilligers op pad geweest om
loten voor de Zonnebloem te verkopen. Hieraan heeft
u allen goed bijgedragen, want in totaal hebben we dit
jaar 820 loten mogen verkopen in Heijen. Wij danken
u hiervoor hartelijk.
Op 26 oktober jl. vond de trekking plaats. De hoofdprijs
is niet in Heijen gevallen, maar wellicht heeft u toch een
kleinere prijs. Daarom volgt hier nu een gedeelte van
de uitslag.
U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de
eindcijfers 8774 of 6559 of 4378.
U ontvangt € 15,00 wanneer u een lot heeft met de
eindcijfers 795 of 009 of 436.Verder zijn er nog grotere
prijzen. De winnende lotnummers staan op internet
via www.zonnebloem.nl/loterij. Daarnaast worden ze
gepubliceerd op NOS Teletekst pagina 552 en zijn ze
op te vragen via het servicenummer 0900-0633 (€ 0,35
per gesprek + gebruikelijke belkosten). Prijswinnaars
worden verzocht het winnende lot volledig ingevuld te
zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus
1279, 5004 BG Tilburg.

Zon in de schoorsteen
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het
leven van mensen met een fysieke beperking door
ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van
huisbezoek, activiteiten en aangepaste vakanties geven
we kleur aan hun leven en helpen onze 18 Heijense
Zonnebloemvrijwilligers gevoelens van eenzaamheid
te verminderen.
Een jaarlijks terugkerende activiteit is de
Sinterklaasmiddag. Op donderdag 3 december
organiseren we weer een Sinterklaasmiddag voor
de mensen uit Heijen met een fysieke beperking. U
kunt deze middag financieel ondersteunen door
uw, zeer welkome, vrijwillige bijdrage af te geven
bij Lizet Roelofs Kasteelstraat 10a of Mariek Vloet
Beukenlaan 12. U kunt uw bijdrage ook overmaken op
bankrekeningnummer NL57RABO0122103114 t.n.v.
Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen.
De Zonnebloem, afdeling Heijen, bedankt u bij
voorbaat voor uw financiële steun.
Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

Zeer geslaagde D.O.M. On Tour avond
Het gezamenlijke optreden van de Hèjse Revuegroep en
Die Original Maastaler heeft op zaterdagavond 31 oktober
voor veel plezier bij de aanwezigen gezorgd. Vanaf begin af
aan zat de stemming in de zaal er goed in. Met de nodige
hilarische sketches trokken de leden van de Revuegroep met
hun Express D.O.M. 2 Bus achter de muzikanten van Die
Original Maastaler aan. Rode draad door het geheel van de
avond was de Eiffeltoren. Elke keer als Die Original Maastaler
naar een volgend land reisden was de buschauffeur namelijk
de weg kwijt en belandde bij de Eiffeltoren. Daar moest hij in
de toren klimmen om te kijken in welk land de muzikanten
zich op dat moment bevonden en er weer achteraan gaan.

Na afloop bleef het nog lang
gezellig in D’n Toomp. Al met
al kijken de leden van de
Hèjse Revuegroep en Die
Original Maastaler tevreden terug op deze geslaagde avond.
Een impressie van het gezamenlijke optreden ziet u op deze
pagina. Een complete fotoreportage van dit spektakel is te
zien op www.heijen.info, verzorgd door Piet Manders.

Hilarische momenten
bij D.O.M. On Tour

Hèjs Nèjs
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Vertrouwd en
eenvoudig over je
geld beschikken

Het gemak
van onbezorgd
genieten

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
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Berichten van het Bestuur

Centrumplan kerkplein
Op 19 oktober jongstleden heeft de gemeente samen
met MTD Landschapsarchitecten de uitgewerkte ideeën
gepresenteerd voor het kerkplein. De aanwezige omwonenden,
kerkbestuur en Hèjje Mojjer konden hun opmerkingen plaatsen
zodat MTD Landschapsarchitecten de laatste details aan kan

passen. Zoals in de vorige Hèjs Nèjs vermeld, is het een groene
opzet met ruimte voor ontmoeten. Daarbij wordt er ook voor
gezorgd, dat de kerk er mooi uit komt. De volgende stap is het
presenteren van het plan aan de inwoners van Heijen. Daarna
kan de uitvoering in het voorjaar in gang gezet worden.

‘Huuskamer’ Heijen
Het dagelijks bestuur van Hèjje Mojjer heeft onlangs de
huiskamers in Afferden en Ven-Zelderheide bezocht om meer
zicht te krijgen op hoe deze werken. Op beide plaatsen hebben
we gesproken met het bestuur en hebben we uitleg gehad
over hoe het tot stand gekomen is. Naar aanleiding van deze
bezoeken was het duidelijk dat dit ook in Heijen noodzakelijk
is. Uit een eerdere enquête onder KBO-leden bleek al duidelijk
dat ook in Heijen behoefte is aan een ‘huuskamer’ .
Aangezien dit initiatief niet zonder Destion kan worden opgezet,
hebben we op 6 november gesproken met de heer Wilbert
Pothoff van Destion. Het is duidelijk dat Destion ook in Heijen
mee wil werken aan het project.

Seniorenbios
Cine Twins verwelkomt u graag voor de
eerstvolgende voorstelling op dinsdag 15 december
met de bijzondere film: “MY OLD LADY”.
MY OLD LADY – DINSDAG 15 DECEMBER 15:45
Mathias Gold, een berooide New Yorkse schrijver,
erft van zijn vader een waardevol appar tement in
Parijs. Hij reist direct naar de Franse hoofdstad met
het doel dit te verkopen. Daar ontdekt hij echter dat
een oude dame, Mathilde, met haar dochter Chloé
in het appar tement woont. Een Franse wet schrijft
voor dat hij het huis pas mag verkopen na Mathilde’s
overlijden. En dit is niet de enige verrassing voor
Mathias, die tot de ontdekking komt dat hij zijn vader
nauwelijks heeft gekend. Kevin Kline, Maggie Smith
en Kristin Scott Thomas spelen de hoofdrollen in My
Old Lady. Dit humoristisch en ontroerend drama is
het speelfilmdebuut van regisseur Israel Horovitz
en de verfilming van zijn bekroonde toneelstuk Très
chère Mathilde.publieksprijs

Om hier concreet mee aan de slag te kunnen, hebben we
een gezamenlijk overleg aangevraagd bij de gemeente met de
betrokken wethouder, de projectleider van het kernplan Heijen
en de heer Pothoff.
Zo gauw de bouwplannen concreet worden, gaan we op zoek
naar enthousiaste mensen die dit willen gaan begeleiden. Voor
een volgend Hèjs Nèjs hebben we de redactie gevraagd een
portret te maken van de ‘huuskamers’ in Afferden en VenZelderheide om het begrip ‘huuskamer’ ook in Heijen meer
bekend te maken. We hopen dat mensen actief mee gaan
denken om op termijn ook in Heijen een ‘huuskamerproject’
tot een succes te maken.

Carla van Zitteren zag Sarah!
Van harte gefeliciteerd!

U bent van harte welkom bij
schoonheidssalon Puur Genoegen te Heijen!
Eekhoornstraat 26 - 6598 CK Heijen
Huidverbetering en ontspanning gaan
hand in hand bij puur genoegen.
U kunt kiezen uit heerlijke
en ontspannende
gezichtsbehandelingen met huid
verbeterende producten van Cenzaa.
Groetjes, Louise Pouwels
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Cadeaubon?
Leuk om te geven nog leuker
om te krijgen!
Neem een kijkje op mijn website
www.puurgenoegen.nl

Ingezonden stuk: Bas Janssen

Door Nicole Plantius

Bas Janssen, 11 jaar, geboren en deels opgegroeid in Venlo “ut
stedje van lol en
plezeer”, later verhuisd naar Heijen. Hij zit sinds kort fulltime op schoo
l in zijn good
old Venlose roots. Hij zit hier op zijn plek, oude vrienden,bekenden en
familie ontmoet
hij daar, in zijn hum dus. Hij kan-na een moeilijke periode- met trots
zeggen dat hij bij
uitzondering is aangenomen op de Artez Dans Academie/Valuas Colleg
e Venlo en zit
in de Top Talent Klas havo/vwo. Het is een combinatie van dansen
en studeren,lange
dagen,huiswerk, ja, topsport!Hier en daar pittig dus, maar zijn passie
overwint alles!
Bas gaat dansend door het leven. Hij danst diverse stijlen van moder
n,klassiek,en
diverse volksdansen maar ook breakdancen is hem op het lijf
geschreven. Bas is
geregeld te vinden bij battles en in allerlei voorstellingen, in o.a. Schou
wburg Cuijk en
Theater de Maaspoort te Venlo en geeft shows weg op feesten. Ook
heeft hij solo
dansen gedaan en hiervan was hij zelf choreograaf.
En betreft zijn danstalent, ontvangt Bas dankbaar overweldigende compl
imenten. Een
van de complimenten komt van een goede kennis:
Acteur/regisseur Mike Weerts zegt;
“Bas Janssen is onze nieuwe Jan Kooijman:)”
Toekomstdromen: Allereerst blijft hij zich professionaliseren
en ontwikkelen en met beide beentjes op de grond staan. Op
allerlei manieren en vanuit allerlei settings streeft hij zijn dromen
en doelen na als Danser, Dansdocent en Choreograaf

Mike Weerts en Bas

HET WINTERHUIS

Vrijdag 11 december 16.00 – 21.00 uur
Zaterdag 12 december 15.00 – 21.00 uur
Kom langs op BOXMEERSEWEG 14 in HEIJEN
U bent van harte welkom.

Mijn droom komt uit: verkoop van oude, nieuwe en
gerestylde spullen voor huis en tuin in een gezellige
wintersfeer met koffie, thee en glühwein.
Tevens expositie van enkele enthousiaste schilders.

Kinderboekenweek op
de Heggerank
ekenweek
Het thema van de Kinderbo
Waar. Dat
dit jaar was Raar maar
van de
inspireerde de kinderen
heikundige”
Heggerank enkele fraaie “sc
yke Cup,
opstellingen te maken. Ma
akte een
leerkracht van groep 8, ma
stuurde
en
g
leuke foto van de opstellin
deze naar het Hèjs Nèjs.

Gert Cuijpers 80!

Wij feliciteren
Deenen Mondzorg
en Tandtechniek
van harte met het
nieuwe pand aan
het Europaplein in
Gennep

Cuijpers
Op 4 november werd Gert
en dus
uit de Dennenlaan 80 jaar
fotografe
was het huis ver sierd. Onze
maakte
lokte hem naar buiten en
deze fraaie foto.
angeloos
Gert zet zich al jaren bel
rkgroep
in voor Heijen in de we
BROHM van Hèjje Mojjer.
g mee
We hopen dat hij er nog lan
iteerd!
door zal gaan. Van har te gefelic

Interview

“Ik wens het Hèjs Nèjs een
kleurrijke toekomst toe….”
Zo, die zit. Aan het einde van het interview met onze opmerkelijke dorpsbewoonster Marinka Linssen (24) overhandigde zij de redactie een glazen pot vol kleurige
toverballen om te delen met de rest van de redactie. En daarbij sprak zij deze woorden uit. Wij hadden gelijk de titel voor haar verhaal.
Marinka Linssen en het Toverbaltheater
Voor dit interview reizen we op een
koude herfstochtend af naar BenedenLeeuwen. De moeder van Marinka, Thea
Hopman, is onze chauffeur en zij rijdt ons
haast met de ogen dicht (want zo goed
kent ze deze weg) naar het in dit dorp
gelegen Toverbaltheater waar Marinka
vier dagen per week werkt. Onze komst
is al voorzien, want voor het theater
ligt de rode loper uit. Wij schrijden daar
giechelend overheen en ontmoeten in de
hal Lindy, een van de veertien begeleiders
van het Toverbaltheater. Het lijkt erop dat
het nog wel een tijdje zal duren voordat
we in contact komen met Marinka, want
Lindy wil ons eerst heel graag rondleiden
en ons laten kennismaken met enkele
artiesten en medewerkers van dit theater
en wat er nog meer in omgaat. En eerlijk
is eerlijk, we staan perplex.
Lindy legt ons de principes en disciplines
uit. De directeur van het toverbaltheater
is Ina Cornelissen. Ina werkte in het
verleden bij de dagopvang van mensen
met een verstandelijke
beperking.
Omdat ze de “eigenwijze” gedachte had
dat dagopvang veel zinniger en creatiever
kon zijn startte ze 12½ jaar geleden het
Toverbaltheater. Eerst in Puifluik, maar
nu in een prachtig pand in BenedenLeeuwen. In het verleden zat hier
een meubelmakerij. Behalve voor een
theatervoorstelling kun je er ook terecht
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voor catering en voor een lekker hapje, drankje, lunch,
diner, kookworkshops, teambuildingsdagen, workshops,
lezingen en (kinder)feestjes. Dit deel van het theater
heet Het Voorproefje en is een perfecte locatie voor
bovengenoemde activiteiten. Maar ook huisvest het
pand een kledingverhuurbedrijf voor het huren van
thema-, feest- en galakleding.
Na de bezichtiging van de grote keuken waar het
merendeel van de kookworkshops en het klaarmaken
van lunches en hapjes plaatsvindt komen we in het
deel van het gebouw waar het theater gevestigd is. We
ontmoeten in een atelierruimte Erik, een hartstikke
leuke jongen. Hij heeft weliswaar enige lichamelijke
beperkingen, maar zijn hoofd is glashelder. En wat een
mooi verhaal heeft hij ons te vertellen. Die beperkingen
vallen gewoon niet meer op als Erik aan het woord
is. Hij laat ons een drieluik zien dat door hem en zijn
Toverbal theatervrienden is geschilderd. Het is een heel
fleurig schilderij dat gemaakt is naar aanleiding van de
aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Het
is een voorval dat hen enorm heeft geschokt. Want,
zo betoogt Erik, “als we wat meer naar elkaar zouden
luisteren zouden we elkaar veel beter begrijpen en
kwamen deze aanslagen niet meer voor.” Zo simpel
is het. Rondom Erik zijn mensen bezig met het
ontwerpen van decorstukken, het maken van teksten
en tekeningen. Ook brengt Lindy ons in een ruimte
waar een aantal computers staat. We ontmoeten er
Awaleh, hij en enige collega’s van Marinka zijn bezig
met het verzinnen van een titelsong voor de volgende
James Bond film. En ze laten ons natuurlijk ook een
stukje horen! Heel professioneel.

Erik en het fleurige drieluik

Marinka overhandigde de redactie een pot met toverballen.

Want, zo betoogt Erik, “als we wat
meer naar elkaar zouden luisteren
zouden we elkaar veel beter begrijpen
en kwamen deze aanslagen niet
meer voor.”
Ook heel mooi om te zien is het kledingverhuurbedrijf. Mensen,
als jullie eens iets tekort komen voor de diverse carnavalsbals in
Heijen neem dan eens contact op met dit bedrijf. Een gigantische
hoeveelheid uiteenlopende kostuums is hier te huur. Misschien
ook een aanrader voor de Hèjse Revuegroep, die regelmatig
achter kleding en attributen aan moet. Alle kleding wordt
tiptop in orde gehouden. De kleding die wordt aangeboden
of teruggebracht na verhuur wordt zorgvuldig gewassen en
eventueel hersteld. Een grote groep mensen is hier dag in dag
uit mee bezig. Je zou er zo gaan shoppen. We ontmoetten er
Dieneke, zij vertelt ons het hele verhaal rondom dit deel van
het Toverbaltheater.
Waar blijft Marinka?
Na enige tijd beginnen we toch ongerust te worden of we
nu eindelijk Marinka eens te zien krijgen. Niet dat we ons
vervelen, integendeel, daar zorgen ze wel voor. Lindy moet
erom lachen en ze zegt: “Geduld, jullie zien haar zo.” In de
theaterzaal waar plaats is voor honderd toeschouwers worden
we verzocht plaats te nemen. De deur zwaait open en daar
komt een heel gezelschap het theater binnen. Dan blijkt dat
wij een “koninklijke” voorstelling krijgen, speciaal voor ons.
Bij de voorstelling zien we de oude bekenden weer terug:
Dieneke, Erik, Awaleh. En ja hoor, daar is ze eindelijk! Marinka.
Ze hoort bij de cast van de voorstelling “Ontmoeting”. Dit tien
minuten durende theaterstuk hebben ze gespeeld voor Koning
Willem Alexander en Koningin Maxima bij de uitreiking van de
“Appeltjes van Oranje”. En nu dus voor ons.
Zanger Ron houdt ons voor: “Jullie denken dat wij anders zijn,

maar wij zien dat zo niet. Wij denken meer dat
JULLIE anders zijn. Wordt het niet eens tijd dat
we elkaar ontmoeten en leren kennen?” En
hij zingt een lied: “Mag ik dan bij jou” dat we
kennen van Claudia de Breij, wel met een iets
aangepaste tekst. Als je zo’n lied zo prachtig
gezongen hoort worden, dan heb je het zelfs
als doorgewinterd redactielid even niet breed.
Ron heeft een speciale band met Claudia zo
vertelt hij na afloop. Hij heeft het lied samen
met haar gezongen tijdens de galavoorstelling
Knoop in je Zakdoek. De artiesten hebben
allemaal een prachtig gebroken witte kostuums
aan en een koninklijke hoed op, waarin zelfs
lampjes zijn verwerkt. Onze fotograaf kwam
bij wijze van spreken lenzen te kort om alles
te fotograferen.

Als je zo’n lied zo prachtig
gezongen hoort worden,
dan heb je het zelfs als
doorgewinterd redactielid
even niet breed.
We complimenteren het gezelschap met
de supermooie voorstelling en dan is het
eindelijk Marinka’s beurt. We nemen plaats in
Het Voorproefje, waar Lindy ons voorziet van
lekkere koffie. Marinka was best een beetje
zenuwachtig voor dit interview, zo vertelde
Thea, maar daar is tijdens het gesprek niets
van te merken. Marinka leest graag in het Hèjs
Nèjs en ze is er trots op dat ook haar vader
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We hebben ook de medaillewinnaars van de
Paralympics gehuldigd in Utrecht. In ons atelier hebben
we voor elke sport waar de olympiërs aan mee hebben
gedaan een schilderij gemaakt.”

g
Uit de voorstelling De Ontmoetin

Peter en haar broer Bart er al eens in hebben gestaan.
En nu staat ze er zelf in!
Marinka’s wereld bestaat uit zang, dans, creativiteit,
muziek en is daarom bij het Toverbaltheater in
Beneden-Leeuwen perfect op haar plaats. We nemen
als eerste haar dagindeling met haar door.
Ze wordt vier maal per week om 9.00 uur afgehaald
door een taxi. Rond half 10 is ze dan in het theater
en daar komt de hele groep, die in het totaal 43
medewerkers omvat, bij elkaar voor koffie en thee
als warming up. Daar horen ze wat er die dag op
het programma staat. Decors ontwerpen, kleding
uitzoeken, voorstellingen repeteren enzovoort. Zo
rond 10.00 uur verdelen de groepsleden zich over
de diverse afdelingen. Met die afdelingen hebben we
al kennisgemaakt. Marinka is vooral te vinden in het
theater, zowel op het toneel als achter de coulissen.
Haar werkzaamheden duren tot ongeveer half 1, dan
volgt een lunch en daarna worden de werkzaamheden
voortgezet. Men noemt dit “lesblokken”.
Marinka heeft al vele rollen gespeeld. Ze noemt als
bijvoorbeelden haar rollen als “winkelmevrouw”,
“bloemenschommel” en “ijsprinses”. Ze heeft er geen
moeite mee iemand anders’ rol over te nemen bij
ziekte. Ze kent ook de rollen van haar medespelers
bijna allemaal uit het hoofd. Haar hart gaat vooral
uit naar dansen. Ze vertelt: “Maarten Peters (partner
van zangeres Margriet Eshuijs – red.) heeft een
Gelderlandlied gemaakt en dat hebben wij gezongen.
In het Provinciehuis in Arnhem hebben we een
clip opgenomen. We wonnen de juryprijs en de
publieksprijs. Dit lied is nu officieel het Gelderlandlied,
net als Brabant van Guus Meeuwis. Kijk maar eens op
YouTube en type Toverbaltheater & Maarten Peters
“Ode aan Gelderland” dan zie je ons.”
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Ze noemt als bijvoorbeelden haar
rollen als “winkelmevrouw”,
“bloemenschommel” en
“ijsprinses”.
Robert
Marinka heeft ook al vijf jaar een vriend. Hij heet
Robert en werkt bij de gemeente Grave en bij
Mooiland. Hij is zanger en ook hij heeft opgetreden bij
Paul de Leeuws Knoop in je Zakdoek. Op het strand
in Zeeland hebben ze afgelopen zomer hun vijfjarige
vriendschap gevierd, het was heel romantisch. Marinka
had een gedicht gemaakt voor Robert. Ze spreken
geregeld samen af en Marinka hoopt diep in haar hart
dat ze nog een keer zullen gaan samenwonen. Dat is
haar grote wens. En dan een beetje in de buurt van
het Toverbaltheater. Ze bellen elkaar iedere dag op en
die gesprekken duren altijd minstens een uur! Er valt
kennelijk veel te bespreken, maar dat mogen wij verder
niet weten…
Passies
Behalve haar werkzaamheden in het theater heeft
Marinka nog veel meer passies. Ze kan zichzelf
uitstekend vermaken met het luisteren naar muziek,
het bekijken van romantische films samen met haar
vriendinnen en TV kijken, vooral als het shows zijn met
zang en dans. Maar ook een show als Hollands Next
Top Model heeft haar volledige aandacht.
Ze
speelt
geregeld
keyboard bij Jet Hendriks.
Marinka
heeft
een
Facebook pagina en zet
daar regelmatig foto’s
en berichtjes op. Iedere
week is ze een uurtje te
vinden bij Heleen Bartels.
Heleen leert Marinka
Engels
en
rekenen

Marinka in het theaterkostuum
van De Ontmoeting

en hoe ze zich veilig kan voelen vroeger op school en
nu in haar leventje. Met Heleen praat ze ook over de
problemen die ze natuurlijk ook wel tegenkomt. Deze
lessen zijn zelfs interactief, want op haar beurt geeft
Marinka Heleen dansles. Is het niet prachtig. En dan is er
natuurlijk ook nog de Soosgroep. Deze groep bestaat al
tien jaar in 2016 en is een onderdeel van de Heijense
Stichting Jeugdraad. Thea is een van de organisatoren
van de soosavonden voor de G-groep, die geregeld in
D’n Toomp plaatsvinden. We beloven een keer langs te
komen om te kijken want ook daar zit vast een mooi
verhaal in voor ons dorpsblad.
Marinka, zo kunnen we het wel samenvatten, heeft
een heel fijn leven. Thuis samen met haar moeder
Thea, haar vriend Robert en haar vrienden van het
Toverbaltheater, maar ook door haar creativiteit die
ze kan uitleven in haar werk.
Tot slot:
In de week van 14 februari 2016 geeft het
Toverbaltheater enige voorstellingen met het thema:
“De Zeven Zonden”. De toegangsprijs bedraagt € 17,50.
Voor nadere informatie kun je terecht op de website
www.toverbaltheater.nl of bij Marinka zelf natuurlijk! Wat
mooi dat er zulke voorzieningen als het Toverbaltheater
bestaan. Het geeft niet alleen veel vreugde bij de mensen
die er een zeer zinnige dagbesteding vinden, maar ook
de medewerkers en de vele vrijwilligers zouden het voor
geen goud willen missen.
Omdat Marinka ons vertelde dat ze gedichten maakte
hebben wij haar gevraagd ook eens een gedicht te maken
voor het Hèjs Nèjs en dit is het resultaat:

De koning en de koningin mocht
en met Marinka en haar
Toverbalvrienden op de foto

Voel de liefde
om me heen
en kijk zo
het leven
hier in Heijen
Mensen zien
wie er zijn
mooie namen
hier in het dorp
Iedereen ziet
dat Heijen
een mooi blad heeft
Hèjs Nèjs.
Allermooiste
dat zijn jullie
Bijzonder gevoel
in ons hart
Dat heet Heijen
ik kan niet zonder
deze plaats
Want we wonen
Al heel lang allemaal hier
Hèjs Nèjs, bijzondere naam voor dit blad.
Bedankt allemaal
Voor het Hèjs Nèjs !!!
Marinka.

Hèjs Nèjs
Na afloop van de voorstelling gin
g de hele groep op de foto

Marinka met een pot toverballe
n
voor “haar” theater

november 2015

17

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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“flitsende” ochtend van maken
Groetjes!
Redactie Hèjs Nèjs

Welkom in Heijen!
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2 januari 2016. Van har te gef

Bericht van De Heggerank:
We hebben op donderdag 15 oktober een zeer interessante ochtend gehad.
Er waren maar liefst 11 mensen met een beperking op De Heggerank.
Deze mensen hebben ons erg veel uitgelegd en de vragen die we mochten stellen
beantwoord.
Het was voor de leerlingen erg indrukwekkend en we hebben een andere kant
van het leven gezien. Te denken valt aan mensen
met een dwarslaesie, spasme, verslaving aan cocaïne/heroïne en een blinde vrouw
met een blindengeleidehond.
Om een indruk te geven leest u hieronder de mening van een drietal kinderen,
zonder verbetering van de taalfouten.
• Beste mensen die leven met een beperking,
Wij hebben een workshop gehad van mensen die een beperking hebben
. Ik vond het heel goed dat ze dit durfde te
vertellen. Ik ga er vooral aan meenemen dat je er helemaal niks aan kan doen
Ik ga er vooral zorgen dat ik als ik iets raar zie niet meer snel ga lachen, of
ik loop ff weg
Gr. Nick
• We hebben vandaag een leuke ochtend gehad met allerlei mooie en indrukw
ekkende verhalen. Ik vond het ook wel leuk
dat we in de rolstoel zelf konden ervaren hoe het is en met die bril op. Ik vond
het wel leuk om even in de rolstoel te zitten
maar echt mijn hele leven in een rolstoel kan ik me niet voorstellen en zou
ik ook liever niet willen.
Bedankt dat jullie zijn gekomen ik vond het een leuke en interessante ochten
d. Groetjes Djem
• Ik heb van vanochtend van alles geleerd over verschillende beperkingen.
Eerst vond ik het
nog een beetje raar maar nu niet meer. Anneke die zit in een rolstoel die
makten veel indruk
op mij ik vond ze eerst een beetje raar maar ze is eigenlijk heel lief der
was in dat groepje
ook nog een man bij die heeft druks gebruikt die was daar verslaafd aan.
Die heeft ook zijn
verhaal verteld ik heb weleens een film gezien dat iemand verslaafd was ook
aan druks. Maar
had er nog noot egt over na gedacht dat er echt mensen waren die dat doen.
Zo heb je ook
nog de ziekte dat je niet meer wil eten omdat je vindt dat je je zelf te dik
vindt. In de rolstoel
rijden vond ik heel leuk net zoals het blinde spel het was een leuke ochten
d.
Ter info: niet alle kinderen wilden hun naam onder hun verslagje zetten.

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Vergeten Fruit
Je kunt de TV niet aanzetten of er is ergens wel een kookof bakprogramma te zien. Erg leuk om naar te kijken en na
te maken als je van koken en bakken houdt. Eten is noodzakelijk, dat weet iedereen, want als je niet eet leg je uiteindelijk het loodje.
Om enigszins bij het bovenstaande aan te sluiten hebben
we deze keer gekozen voor twee soorten vergeten fruit,
waarmee je lekkere dingen kunt maken: De kweepeer of
kweeappel (cydonia oblinga) en de mispel (mespilus germanica).
Allebei planten uit de rozenfamilie en dus nauw verwant
aan appel en peer.
Kweepeer

Een ‘vergeten’ fruitsoort, zo mag je de kweepeer wel noemen. In Zuid-Europa is het nog een algemeen bekende
vrucht en hier in Nederland komt de vrucht weer in de
belangstelling. In Nederland wordt het ook wel kwee of
kweeappel genoemd. De Portugese naam is ‘marmelo’ en
daar komt het woord marmelade ook vandaan. Kweeperen ruiken heerlijk fris-zuur en worden daarom wel als
natuurlijke luchtverfrisser gebruikt. Oorspronkelijk komt
de kweepeer uit de landen rond de Kaspische Zee. De
botanische naam is afkomstig van de Minoïsche stad Kydonia, tegenwoordig Chania die in het noordwesten van
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het Griekse eiland Kreta ligt. Daar komt de boom nog
steeds veel voor. Nu worden ze vooral in Zuid-Europa
en Japan geteeld, maar ook in Nederland is de kweepeer in opkomst.
Groei en consumptie

Kweeperen groeien aan struiken of (lei)bomen die
wel 3 meter hoog kunnen worden. Vroeger stond bij
veel boerderijen een kweepeer. In Nederland wordt
deze vrucht weer steeds vaker aangeboden op markten, in groentespeciaalzaken en in toko’s.
Ze bloeien in mei en juni met prachtige witte bloemen en dragen in het najaar vrucht. Die vruchten zijn
geel, wat bobbelig en lijken op een kruising van appel
en peer.
Rauw zijn kweeperen vrijwel niet te eten door het
harde en zure vruchtvlees, maar verwerkt tot compote, jam, marmelade, gelei, chutney, vruchtenpasta,
taart, vruchtenbrood, vruchtensap, wijn en likeur is het
een heerlijke vrucht om mee te werken. Recepten zijn
er voldoende te vinden op internet. Zeker de moeite
waard om te proberen als je aan een paar van deze
heerlijke geurende vruchten kunt komen.
Als je de vruchten gaat verwerken kun je de schil het
beste niet verwijderen omdat daar veel van de bindende pectine in zit.
Standplaats van de Kweepeer

De Kweepeer geeft de voorkeur aan een zonnige

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

standplaats en een niet te droge grond. De grond mag lichtzuur tot neutraal zijn. Veruit het belangrijkste voor een goede
ontwikkeling van de kweepeer is de afwezigheid van onderbegroeiing. Dus geen bodembedekkers, bolletjes of andere gewassen aanplanten in de boomspiegel van deze boom. Gras
wordt nog wel verdragen, maar de kweepeer heeft het liefst
een kale boomspiegel. Na de oogst kan deze bedekt worden
met compost en/of droge koemest.
De mispel

De mispel vormt een kleine boom, die ongeveer 4,5 m hoog
kan worden. Ze bloeit in West-Europa in mei en juni met circa
4 cm grote, crème witte bloemen. De mispel wordt vaak geënt op meidoorn als onderstam. De mispel kwam in Duitsland
verwilderd veel voor in de bossen, waardoor men dacht dat de
boom daar inheems was, wat in de naam Mespilus Germanica
tot uitdrukking komt. Ook in onze streken komt deze boom
verwilderd voor, onder andere op de Jansberg in Milsbeek.
Gebruik en voedingswaarde

De vruchten blijven, ook nadat de bladeren gevallen zijn, nog
lang aan de takken hangen. De oogst kan beginnen zodra de
kleur van de vruchten roestbruin is. Zij hebben niet persé vorst
nodig om genietbaar te worden, maar het rijpingsproces wordt
er wel door versneld. De in oktober geoogste vruchten moeten nog een tijdje blijven liggen, want pas wanneer de vrucht
zacht is geworden, kan de fermentatie (gisting) beginnen. Daardoor ontstaat het specifieke aroma van de mispel.
In mispelvruchten zit veel vitamine C. Zij zijn geschikt voor het
maken van gelei door hun hoge gehalte aan pectine. Zowel in
vruchten, bast en bladeren zit looizuur (tanine). Het werd gebruikt om leer te looien, bloedingen te stelpen, tegen nierstenen en om te gorgelen bij keelontsteking. Mispels werken sterk
laxerend en verlichten menstruatiepijn.
In Nederland kun je de mispel soms kopen op markten of bij
gespecialiseerde groentezaken. De kleine loquat (Eriobotrya japonica) of Japanse mispel is een verwante soort die ook wel als
mispel wordt verkocht De eivormige, oranje vrucht is 3-8 x 2-5

cm groot. Onder de oranje schil zit het zeer sappige, aromatische, zoetzure vruchtvlees, wat enigszins
doet denken aan abrikoos.
Standplaats

De mispel staat het liefst op een voedselrijke, lemige, kalkhoudende grond in zon of halfschaduw. Hij
verdraagt zomerse hitte vrij goed.
Wist je dat…..:
• De mispel vaak aangehaald wordt in de uitspraak:
‘zo rot als een mispel’? Vaak wordt deze uitspraak
gecombineerd met één persoon of meerdere
personen en ook niet zelden met de gehele
mensheid; dit om te duiden op de (mis)daden en
het soms grillige karakter van de mens.
• De mispel voorkomt in het wapen van Goor, een
stad in Twente? Het blazoen luidt onder meer:
‘Van rood beladen met een kruis van zilver en
gekantonneerd van een mispelbloem van zilver,
gepunt van groen.’
• De mispel ook voorkomt in het wapen van het
Brabantse dorp Beek en Donk en het Limburgse
dorp Sint Odiliënberg? De Gelderse stad Hattem
heeft een mispelbloem in haar vlag.
• Zaltbommel tijdens carnaval Mispelgat heet omdat in het stadswapen twee mispels zijn afgebeeld?
Heb je na het lezen van dit verhaal zin gekregen in
kweeperen of mispels, misschien hangen er hier en
daar nog wat aan de struiken en zo niet dan moet
je wachten tot de herfst van 2016.
Smakelijke groeten van
Martha en Paul
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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
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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...

Superoma Gondje

staat niet graag achteraan….

Wat zijn wij als redactie van het Hèjs Nèjs toch bevoorrecht dat we zo vaak prachtmensen
mogen interviewen. In het rijtje van prachtmensen past moeiteloos Gondje Eden. Kleindochter Suzanne van den Corput-Koenen, fotograaf bij onze redactie, zette ons op het
spoor. Gondje (geboren 5 februari 1930) is in Heijen geen onbekende. Jarenlang woonde
ze met haar eerste echtgenoot Pierre Niessen bij het gelijknamige scheepvaartbedrijf aan
de Paesplas. Na haar scheiding ontmoette ze Dick Eden. Daarover later meer. Een veelbewogen leven ging voorbij, maar Gondje heeft haar rust gevonden.
Ter gelegenheid van het interview heeft Gondje
een fleurig shirt aangetrokken en de haren
mooi gekamd. Want Suzanne is mee om foto’s
te maken van haar stoere oma. “Lach eens even,
oma!” Gondje steekt eerst haar tong uit voordat
ze haar breedste lach laat zien….Haar gehoor is
niet meer je dat, maar haar babbeltje staat geen
moment stil. Wij hoeven alleen maar te luisteren.
En dat doen we graag…
Aldegonda Janssen
Zo werd ze geboren, in Neer. Meer namen heeft
ze niet, want “iedereen was al vernoemd.” Vader
kwam uit Neer, moeder uit Maasbree. Gondje
was het zesde kind in het gezin dat in totaal tien
kinderen voortbracht. Behalve Gondje is alleen
haar jongste broer Joep nog in leven. Hij woont
in Nieuw-Zeeland. De oudste zus is 91 jaar
geworden.Vader en moeder hadden een tuinderij.
Fruit, asperges enzovoort. Alle kinderen moesten
na school meewerken in het bedrijf. Tijd en geld
om door te leren was er niet. Dus als je van
school kwam ging je werken. Na de zevende klas
bleef Gondje dan ook thuis om mee te helpen
in het bedrijf, voor het huishouden en voor haar
ziekelijke moeder te zorgen. Moeder overleed
toen ze 52 jaar oud was. Na het krijgen van al die
kinderen werd ze ziek. Eerst verzwakte het hart,
toen de nieren. Er kwam steeds iets bij.
Na het overlijden van haar moeder bleef Gondje

nog enkele jaren bij haar vader wonen. In 1952 trouwde
ze met Pierre Niessen. Pierre was een kennis van een
zwager van Gondje. Die zwager kwam op een goede
dag aangereden op zijn motor met zijspan. Pierre zat
in de zijspan. Het plan van de zwager was om vader
Janssen op te halen en op bezoek te gaan bij een oom
in Roggel. Vader nam plaats in de zijspan, dus Pierre
moest achterblijven bij Gondje en zo raakten ze aan
de praat. Dat was het begin. Het echtpaar vestigde
zich in Blerick, waar de vader van Pierre een smederij
had. Pierre werkte daar ook, maar wilde eigenlijk
meer. Paarden beslaan oké, maar dan om 5.00 uur
’s morgens. Hij bedacht allerlei slimme oplossingen
voor het vervaardigen van silo’s. Ook begon hij met
staalbouwconstructies onder andere voor Rank Xerox.
Die constructies moesten dan wel vervoerd worden
naar de klanten en dat vervoer was erg duur. Pierre ging
op zoek naar een betere locatie voor een nieuw bedrijf
en vond dat in Heijen aan de Paesplas. Dat was in 1970.
Eerst bouwde hij het bedrijf en pas daarna begon de
bouw van het huis. Het echtpaar had bij de verhuizing
nog zes kinderen. In het begin woonde het gezin in een
caravan die geplaatst was in de fabriek. Gondje sliep
met de jongste kinderen in de kantine. Gondje: “De
verhuizing naar het dorp Heijen was voor mijn kinderen
een hele omschakeling. In Blerick waren aparte jongensen meisjesscholen, hier was alles gemengd. Dit was een
nieuwe ervaring en uitdaging. Het dialect verstonden
vervolg op blz 24
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Gondje Eden

veel kinderen niet. Ze dachten dat wij uit Duitsland kwamen!”

Gondje sliep met de jongste
kinderen in de kantine.
Pierre legde zich toe op de scheepsbouw. Hij raakte
goed bekend in de schipperswereld en ontwierp onder
andere stuurhuizen met hydraulische kolommen, samen
met constructiebedrijf Peters. Zo zorgden zij voor
werkgelegenheid voor wel zestig mensen. In de loop van de
jaren werden 600 tot 700 schepen verbouwd en voorzien
van rolluiken, die het leven aan boord een stuk gemakkelijker
maakten. Ook de kinderen Pierre, Lex, Huub en Anneke
hebben hard meegewerkt in het bedrijf.
Een aantal schippers raakte bevriend met de familie
en ze bleven ook wel eens een nachtje over. Er zijn in
het uitgaansleven van Heijen zelfs relaties ontstaan met
Heijense meisjes en schippersjongens. Gondje had het
druk in haar gezin, maar ook in het bedrijf gebeurde van
alles. Geregeld moest de EHBO kist worden geopend en
bedrijfsongevalletjes worden behandeld. Ze heeft zelfs wel
eens een keer iemand het leven gered door de gewonde in
vliegende vaart naar het ziekenhuis te brengen. Het bedrijf
floreerde in die jaren maar Gondje had het vaak zwaar.
Haar zoon Marcel overleed toen het gezin nog in Blerick
woonde. Hij werd maar twee jaar oud, hij had een fatale
stofwisselingsziekte. Twee kinderen zijn verongelukt:
Jeannette en Lex. Acht maanden na elkaar. Moet je je
dat eens voorstellen! Veel tijd om te rouwen was er niet.
Gondje: “Je moest altijd maar door. Het leven ging gewoon
verder. De schippers bleven langskomen. ” Ze is nog steeds
bezig met de verwerking van dit grote verdriet. Alleen in
haar gezellige appartement in Gennep praat ze nog elke dag
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hardop tegen hen. Dat werkt goed voor haar.
De vier andere kinderen zijn Pierre, Huub, Anneke en May.
Gondje heeft zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.
Ook hier verdriet: tijdens een boottochtje over de Maas
in Cuijk verongelukten een paar jaar geleden vier jonge
Gennepse mannen. Een ervan was Gondjes kleinzoon
Christiaan. Dat kon er ook nog wel bij.
Gondje heeft ook hele mooie herinneringen aan haar jaren
aan de Paesplas. ’s Zomers verkocht ze ijs aan de kinderen
van de schippers en aan de Heijense kinderen die kwamen
zwemmen. In de kelder van het huis hadden de kinderen een
heuse bar gebouwd. Elke week volop feest, veel gezelligheid
en leven in de brouwerij. De uitgebreide vriendenkring van
de kinderen Niessen was vrijwel wekelijks van de partij.
Dochter Anneke ontmoette er haar later echtgenoot Joep
Koenen. In de kelder stond Gondje ook altijd te strijken.
Muziek luid aan en dan zei Lex die de discotheek aan het
voorbereiden was voor de festiviteiten: “kom moed, dan
gaan we schuifelen!” Gondje had een gruwelijke hekel aan
het woord “moed”, maar samen dansen met haar zoon was
natuurlijk wel leuk!
De bar was ingericht met scheepsattributen. Zo dienden
oude houten planken met scheepsnamen als bar en hingen
er scheepslantaarns als verlichting. Op een dag echter kwam
de Heijense politieman Ter Haar langs. Hij kwam zeggen
dat er geen feestjes meer mochten worden gehouden. De
horeca had geklaagd. Gondje vond het niet erg.
Dick Eden
Het huwelijk van Gondje en Pierre hield geen stand. Gondje
ging best wel graag uit, maar “in de kroeg ontmoet je geen
leuke man.” Pas 50 jaar oud vond ze zichzelf nog te jong de
rest van haar leven alleen te blijven. In die jaren had je nog
geen e-matching, maar schreef je op een contactadvertentie
in de krant. En zo kwam Gondje in contact met weduwnaar
Dick Eden“een Fries uit Venlo”. Ze had een hele fijne tijd
met hem. Er kwam rust in haar leven. Ze woonde enige jaren
met hem in Venlo maar het prachtige huis waar ze woonden
was niet geschikt voor het echtpaar. Het lag midden in de
stad en dat was Gondje totaal niet gewend. Daarom kwam
het stel naar Gennep. Ze woonden nog een aantal jaren
in de Heidehof. Dick en Gondje zijn verschillende keren
met zoon Huub die destijds de eigenaar was van MPS de
Avanti meegevaren en ze hebben samen diverse leuke en
gezellige Rijn- en Moezelreizen beleefd.

omringd door haar gezin
Gondje op haar 85e verjaardag

Dick verbleef de laatste jaren van zijn leven in het verpleegtehuis
Norbertushof. Acht jaar geleden is hij gestorven.
Gondjes leventje nu.
Sinds vijf jaar woont Gondje in een knus appartement aan de
Brugstraat. Hadden we in Heijen maar zulke appartementen! Ze is
er innig tevreden. Gondje: “Ik verheug mij als de kinderen komen.
Iedereen is er ook voor mij! Of het nu gaat om doktersbezoek of dat
er iets moet worden veranderd in de woning of gezellig ergens naar
toe of een paar dagen op vakantie gaan.” In 2010 is Gondje met de
kinderen naar Curaçao afgereisd om haar zoon Pierre en kleinzoon
Alexander te bezoeken. Dat was me wat.
Ze geniet nu vooral van haar twee achterkleinkinderen Maud
en Fenna, de kinderen van kleindochter Suzanne. Voor hen is ze
“superoma”. Op 2 maart dit jaar overkwam haar wel een ongelukje.
Al spelend met Maud en Fenna kwam ze lelijk ten val en brak haar
heup. “Maar,” zo zegt kleindochter Suzanne: “Ze gaf geen kik! De
kinderen hadden niets in de gaten. Ze vonden het eigenlijk wel leuk
dat superoma op de grond lag. Ze probeerden zelfs of ze zo nog een
spelletje samen konden spelen! Oma is een echte bikkel!”

“Maar,” zo zegt kleindochter
Suzanne: “Ze gaf geen kik!”
Na de revalidatie in Madeleine kwam Gondje weer terug in haar
appartement en zette haar leventje voort. Ze wandelt als het kan
iedere dag een rondje, maar ze is ook heel graag thuis. De verpleging
komt vier keer per dag langs. Samen met de buurvrouw doet ze haar
boodschapjes. Dan moet wel de rollator mee. Carnaval vieren deed
ze en doet ze nog steeds graag. Gondje stond niet graag achteraan!
Ze vertelt dat Dick zelfs Prins Carnaval is geweest bij de Waggelaars.
Op maandagmiddag gaat ze samen met de buren kaarten, ze houdt
erg van gezelligheid. Als de kinderen en de kleinkinderen komen is ze
op haar best. Al zijn haar ogen en gehoor niet meer optimaal, haar
geest is glashelder en ze weet overal van en deelt die kennis ook
graag.

Het geloof
Gondje komt er rond voor uit: Zonder haar geloof
had ze het in het leven niet gered. Het geloof is
haar drijfveer, ze putte en put er nog steeds veel
kracht uit. Samen met kleinzoon Bas gaat ze jaarlijks
naar Munstergeleen, de geboorteplaats van Pater
Karel. Pater Karel is heilig verklaard. De schuur van
zijn geboortehuis is omgebouwd tot kapel en daar
worden geregeld missen gehouden. Pater Karel is
Gondjes steun en toeverlaat geweest in moeilijke
tijden. Aan zijn woorden had ze steun.
Gondjes 85e verjaardag.
Op 5 februari van dit jaar werd Gondje 85 jaar.
Een dag met een gouden randje. Vergeten waren
alle zorgen en verdriet. De hele familie was bijeen
in een tweetal huisjes in een Landal Greenpark in
Sevenum. Het was perfect. De sfeer was warm en
iedereen was positief. Alle puzzelstukjes vielen in
elkaar. Er werd samen gegourmet, foto’s gemaakt,
herinneringen opgehaald. Gondje heeft er enorm
van genoten. Ook de kleinzonen Luuk (19) en Pim
(18) hebben het heel fijn gevonden om te zien hoe
hun bijzondere oma Gondje genoot van al haar
kinderen en kleinkinderen tijdens dit waardevolle
weekend. De mooie familiefoto die ook op deze
pagina staat is er getuige van. En nu maar hopen
dat Maud en Fenna hun stoere superoma nog
maar heel lang mogen behouden….. Moet lukken
met zo veel positivisme.
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De Goote Heeze 37

Gastschrijver

Halt voorkomt en bestraft

jeugdcriminaliteit

Een enkele maal nodigen wij een gastschrijver uit en deze keer hebben wij een bijdrage van Bureau
Halt, een instantie die zeer nuttig werk verricht voor jeugd die dreigt te ontsporen.
Halt richt zich al meer dan dertig jaar op
het voorkomen, bestrijden en straffen van
jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke
taak om grensoverschrijdend gedrag van
jongeren te bestraffen. Zo’n 17.000 jongeren
per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar
ook op het gebied van preventie speelt
Halt een belangrijke rol. Halt geeft ieder
jaar honderden voorlichtingen op scholen,
sportverenigingen of in de wijk. Ook biedt
Halt op maat interventies en projecten aan.
Halt is de verbindende partner tussen het
gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht,
de gemeente en alle organisaties waarmee
kinderen en jongeren te maken hebben.
Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een
veilige en leefbare omgeving.
Sinds 1 januari 2013 is Halt één organisatie
met vestigingen in het hele land. Zo blijft Halt
aansluiten bij de lokale wensen. Halt bundelt
de krachten tot één vitale landelijke organisatie
die meer slagkracht heeft en efficiënt haar
werk doet.
Aanpak en Effect
Jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar
licht vergrijp plegen, worden door politie of

leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende
Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken
met de jongere en de ouders. De jongere moet excuses
aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden.
Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.
Daarnaast is het belangrijk om verdere criminele activiteiten te
voorkomen.
Tijdens de Halt-straf bekijkt Halt daarom altijd wat er nog meer
speelt: thuis, op school of binnen de vriendengroep. Als extra
zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals
jeugd- of verslavingszorg. Halt bespreekt dit natuurlijk eerst met
de jongere en zijn ouders.
Jongeren leren tijdens de Halt-straf wat de gevolgen van hun
gedrag zijn. Ze leren ook dat ze een eigen verantwoordelijkheid
hebben bij het maken van keuzes. Eventueel kijkt Halt samen
met de ouders naar wat nodig is om hen te steunen bij de
opvoeding. Halt betrekt ook andere professionals en vrijwilligers
bij zo’n traject, zoals sporttrainers en docenten.
Contactgegevens:
Halt-team Limburg
Bezoekadres: Looskade 8 6041 LE Roermond
www.halt.nl
Sandra Minten-Logtens, Halt-medewerker
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Heisa

Ziet God door de vingers? (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

december
2015

Zaterdag 05 december
geen dienst
Zondag 06 december 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 12 december
geen dienst

Ervaringen van geluk en leed, van overweldigende vreugde en bodemloze pijn,
van verveling en verlangen, het zijn geen uitzonderlijke situaties in ons menselijk
leven, het komt heel veel voor. Men kan daarop uiteenlopend reageren. Men kan
zich intensief bezig houden met deze spanning tussen weldadige en moordende
ervaringen. Een mens kan het verdringen en het niet willen zien. Hij kan er aan
ten ondergaan.
Het christelijk geloof heft deze spanning niet op, integendeel: een gelovige ziet
wellicht nog scherper. Wat hij waarneemt, neemt hij serieus.
Gelovige mensen nemen het risico om zowel vóór als achter het geheel van hun
goede en slechte ervaringen het kruis te plaatsen als plusteken. Ondanks alle
verschrikkelijke ervaringen zijn zij mensen die, door hun geloof in Jezus Christus,
het goede dat zij ervaren, maken tot de drijvende kracht van hun leven. Zij
kunnen dit omdat zij zich bevestigd weten door God, die volgens de Bijbel een
en al liefde is. Zij zijn ervan overtuigd dat het leven, de liefde, het goede sterker
is dan alle kwade krachten, sterker dan zonde, haat en dood. Dit bemoedigt hen
ondanks alle ervaringen van onheil.
Deze houding wortelt in het geloof dat God zich in Jezus Christus onvoorwaardelijk
naar de mensen heeft gekeerd. Deze toewending van God laat zien dat Hij “ja
en amen” tegen ons zegt (2 Kor. 5,18). Van zijn grote liefde ontvangen mensen
verzoening en vergeving (Rom. 5,10). In en door Jezus Christus plaatst God zich
aan de kant van de mens. Ook al voelt een mens zich verloren, toch is God
ook dan aanwezig. In Jezus weerstond God de vijandelijke levensbedreigende
machten, zelfs de dood. Daarom kunnen christenen de moed hebben het kruis
aan te nemen als teken van verzoening met God.

Zondag 13 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
Koor

Pastoor H. Reijnen

Zaterdag 19 december 19.00 uur
Kerstconcert in D’n Toomp m.m.v.
diverse Heijense muziekgezelschappen

12½ jaar in Heijen

Zondag 20 december 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Tijdens de dienst op 31 oktober jl. had pastoor Reijnen een mededeling:
Hij vierde die dag zijn koperen jubileum in Heijen en Afferden, Siebengewald. Het
is al weer twaalf en een half jaar geleden dat hij aangesteld is in onze NoordLimburgse parochies. Het was snel gegaan maar hij heeft er al die tijd veel plezier
in gehad. En nog steeds gaat hij graag voor in de mis en maakt hij deel uit van de
Heijense gemeenschap.
Nog vele goede jaren toegewenst.

DONDERDAG 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis, Familie-Eucharistieviering
met het kinderkoor
DONDERDAG 24 december 22.00 uur
Nachtmis, Eucharistieviering met het
Gregoriaans Koor
VRIJDAG 25 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gezinskoor
ZATERDAG 26 december 09.30 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 27 december 09.30 uur
Eucharistieviering
DONDERDAG 31 december 19.00 uur
Eucharistieviering
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Heisa

Kerkbijdrage 2015

Bezoek pastoor

Het jaar 2015 is al weer een heel eind om. De kerkbijdrage
voor dit jaar hebben wij nog niet van iedereen volledig
ontvangen. Wij verzoeken u uw toegezegde bijdrage nog
in 2015 over te maken. Het (IBAN) bankrekeningnummer
voor uw kerkbijdrage is: NL85 RABO 01221 00670 t.n.v.
Parochie H. Dionysius o.v.v. kerkbijdrage 2015. Hartelijk
dank. Het kerkbestuur

Met de winter en de donkere dagen voor Kerst in aantocht
kan het eenzaam zijn. Misschien hebt u behoefte aan
steun of een gesprek of wilt u bezoek ontvangen vanwege
ziekte. U kunt dan contact opnemen met pastoor via
telefoonnummer (0485) 511533 of 06 1008 7939. Pastoor
Reijnen komt graag bij u thuis om een luisterend oor te
bieden en met u mee te leven.

Vieringenschema
In december en januari wordt er weer gewerkt aan het vieringenschema van onze parochie voor de maanden februari tot
en met augustus 2016. Wij verzoeken de verschillende personen en verenigingen die hun bijdrage leveren aan de vieringen
om dit door te geven aan Tiny Maas. U kunt de data waarop u meewerkt aan een mis of dienst doorgeven via een e-mail aan
cornelismaas@home.nl.Tiny ontvangt graag uiterlijk de eerste week van januari bericht zodat deze informatie ook weer tijdig
aangeleverd kan worden aan het Hèjs nèjs. De verenigingen ontvangen daarna zo spoedig mogelijk het volledige schema. Bij
voorbaat dank.

19 December: kerstconcert in D’n Toomp
Op zaterdagavond 19 december staan weer diverse Heijenaren (en streekgenoten) voor u klaar om een mooi kerstconcert
ten gehore te brengen. Voor ‘D’n Toomp’ wordt u welkom geheten met sfeermuziek bij de vuurkorf. Daarna kunt u binnen
luisteren naar jong talent en doorgewinterde zangers en muzikanten. Fanfare EMM met jonge bugelspelers, Nèj Hèjs en het
Gezinskoor brengen gevarieerde muziek ten gehore, meezingen of neuriën mag. Mooie gedichten completeren het geheel
zodat u zeker in de kerststemming komt.
Het concert begint om 19.00 uur. Na afloop, ongeveer 20.15 uur, staat de koffie met iets lekkers klaar om gezellig bij na te
praten. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. De commissie nodigt iedereen uit om dit sfeervolle kerstconcert
te bezoeken. Laat de Kerst maar komen!
U bent van harte welkom. Fijne Feestdagen!
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Interview

Tachtig kilo pepermuntjes per jaar….
November: in deze maand herdenken wij onze geliefde overledenen. We knappen de graven op het kerkhof
op, planten winterharde plantjes of versieren de graven met mooie herfstbloemen. Een overzicht van de overledenen in Heijen in 2015 stond in het Hèjs Nèjs van oktober. Hoe toepasselijk is het dan om juist in deze
maand een gesprek te plannen met een vaste adverteerder in ons dorpsblad : Uitvaartonderneming Schrijen
uit Boxmeer. Wij hadden een mooi, diepgaand gesprek met het echtpaar Bianca (46) en Piet Schrijen (56) de
eigenaren van de onderneming. Het viel niet mee de sfeer van het gesprek helemaal precies in tekst weer te
geven, maar we hebben ons best gedaan.
We merken het gelijk op: Schrijen, dat is toch
wel een zeer toepasselijke naam voor een
Uitvaartonderneming. Piet lacht: “ja, we staan
dan ook in een boek waarin vreemdsoortige
bedrijfsnamen zijn verzameld.”

Piet lacht: “ja, we staan
dan ook in een boek
waarin vreemdsoortige
bedrijfsnamen zijn
verzameld.”
Piet en Bianca kunnen prachtig vertellen
over hun bedrijf, maar ook over de emoties
in contrast met het perfect en praktisch
organiseren van een uitvaart. “Je bent er voor
mensen in de meest kwetsbare uren van hun
leven: het afscheid van een dierbare.”
Wij wilden niet alleen iets weten over het
bedrijf maar ook achter de schermen kijken,
wie zijn de mensen die zo intens een inverdrietige periode met veelal wildvreemden
moeten meebeleven.
De aula en de ontvangstruimte
We mogen plaatsnemen in de grote
ontvangstruimte waar diverse zitjes staan,
maar waar ook een lichte serre aangebouwd
is, ideaal voor het creëren van sfeer op
herfstige dagen, zoals de dag waarop wij
Schrijen bezoeken. De koffie is snel gezet en
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we maken ons op voor het gesprek. We bewonderen de ruimte en
Piet wijst ons op de diverse details als de grote flatscreen monitors
aan alle wanden, waarop foto’s en video’s kunnen worden getoond
over de overledene. In dit deel van het pand kunnen de bezoekers
even plaatsnemen na het afscheid van de overledene, die meestal
staat opgebaard in een indrukwekkende, kapel-achtige, met zachte
kleuren gedecoreerde rouwkamer, waar alle ruimte is voor het
omringen van de kist met kaarsen, kaarten, bloemen enzovoort.
In de tegenover gelegen aula, die plaats biedt aan honderdzestig
gasten, kan een uitvaartdienst worden gehouden, geheel volgens
wens van de overledene en/of zijn of haar familie. Piet: “Veel mensen
gaan tegenwoordig niet meer naar de kerk, maar kiezen voor een
bijeenkomst bij ons in de ontvangstruimte en de aula. En wij bieden
hen die ruimte. Mensen komen bijvoorbeeld ’s avonds naar de
rouwkamer om na het afscheid in de andere ruimte samen te zijn,
koffie te drinken en verhalen uit te wisselen. Na de uitvaart biedt de
ontvangstruimte ook gelegenheid voor een samenkomst en/of een
koffietafel.
Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Een overledene kan ook
thuis worden opgebaard en wij verzorgen dan alle faciliteiten. Is
er een grote tuin, dan is het zelfs mogelijk dat wij er pagodetenten
neerzetten en zorgen voor de catering.Vaak in samenwerking met de
plaatselijke horeca. Wij houden dan daar een herinneringsdienst voor
de overledene en brengen hem of haar daarna naar het crematorium.
Wij denken altijd in mogelijkheden. Zo was er eens iemand die graag
met haar hond naar haar echtgenoot, die stond opgebaard in de
kapel, wilde komen. Hoe zou de hond reageren op het overleden
baasje, dat wilde ze graag weten. Wij hebben dat toegestaan en dat
voelde heel goed. Wij respecteren alle wensen van de betrokkenen
en in overleg komen wij heel ver. Soms geeft dat ook plezierige
momenten. Zo was er eens een dochter die de uitvaartwensen
van haar 90-jarige moeder, die toen nog leefde, had opgenomen op

n kunnen worden gehouden.
De aula waar herinneringsdienste

de IPhone. Dan wisten de andere zussen wat moeder wilde en zou daar geen
misverstand over bestaan. Deze film werd getoond op de monitoren en dat was
heel ontspannend. Overlijden is een heel intieme zaak. Mensen moeten de kans
hebben ook in kleine kring afscheid te nemen van hun dierbare. Dat lukt niet altijd.
Zeker niet als er jonge mensen overlijden. Zo hebben wij eens voor het afscheid
van een 18-jarige jongen de hele sporthal van Fitland afgehuurd, er waren maar
liefst achthonderd belangstellenden!

Hoe zou de hond reageren op het overleden
baasje, dat wilde ze graag weten.
Wij proberen in te spelen op wat leeft in de gemeenschap. Er is de laatste twintig
jaar op het gebied van het uitvaartwezen heel veel veranderd. De dood is min
of meer uit de taboesfeer gekomen. Er is wat dat betreft meer openheid. Maar
het blijft moeilijk, intrigerend en soms afstotend. Mensen die weten dat hun einde
nadert willen tegenwoordig graag niet alleen de regie van hun leven maar ook
die van hun dood tot op het laatst zelf in handen houden. Vaak worden wij al
benaderd voor een voorbespreking. Dat vindt de familie meestal ook heel prettig,
dat ze weten dat de aanstaande uitvaart geheel volgens de wensen van hun
dierbare is.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Als wij een telefoontje krijgen, al is het diep in
de nacht, dan gaan we er meteen naar toe. Binnen drie uur moet een overledene
vanuit een ziekenhuis of thuissituatie overgebracht worden naar het mortuarium.
Het is belangrijk dat het lichaam van de overledene snel gekoeld wordt. Er zijn
altijd twee van onze medewerkers of wijzelf beschikbaar, een man en een vrouw.
Wij kunnen ervoor zorgen dat een overledene wordt opgebaard. Als dat bij
ons is kan de familie de overledene 24 uur per dag bezoeken. In de nachtelijke
uren kan met behulp van een sleutel het pand worden betreden. Perfectionisme
is het toverwoord in ons bedrijf. Wij passen ons aan aan de wensen van de
betrokkenen. Wij leveren maatwerk. En er is maatwerk te regelen voor elk
budget. Bij onze onderneming werken 24 mensen in allerlei disciplines. Behalve de
uitvaartbegeleiders beschikken wij onder andere over mensen die de overledene
verzorgen en in de kist leggen.”

Perfectionisme is het toverwoord
in ons bedrijf.
Piet en Bianca vertellen ook over een voorbesprekingsbezoek dat zij brachten
aan de jonge, maar doodzieke moeder van twee kinderen van 5 en 7 jaar oud.

De sfeervolle se
rr
ontvangstruimte e in de
Schrijen zorgde ervoor dat de kist ruim voor
het overlijden van de moeder geleverd werd
en zo konden de kinderen al van tevoren de
kist mooi beschilderen. Ze hadden er vooral
vlinders op geschilderd. Op de dag van de
uitvaart werd de kist uit de garage van het huis
gereden en daarbij vloog er een prachtige
vlinder naar buiten. Toeval? Je weet het niet.
De kinderen wilden ook graag zelf de cake
bakken die uitgedeeld zou worden bij de koffie
na afloop. Het gaf de kinderen iets te doen en
zo konden ze het van hun moeder geleerde
meteen in praktijk brengen. Werd door Schrijen
allemaal geregeld.
Nog een mooi verhaal: een zoon die aan
de andere kant van het land woonde en de
kennissen van zijn moeder nauwelijks kende,
had grote moeite met een afscheid in een
crematorium. Schrijen vond de oplossing. Op
zondagmiddag tussen 3 en 5 uur kwamen de
zoon en de kennissen van de moeder bijeen
in de aula van Schrijen. Hier werd iedereen
verzocht een herinnering aan moeder op
te schrijven. Moeder was opgebaard in een
gesloten kist, mooie foto van haar erop en foto’s
uit haar leven werden getoond door middel van
een PowerPoint presentatie. En daar ontstond
zomaar op die zondagmiddag een hele mooie
sfeer. Het was een bijzondere bijeenkomst. De
volgende dag werd moeder op gepaste wijze
naar het crematorium gebracht.
Hoe gaan jullie om met de emoties, Piet en
Bianca?
Ze antwoorden om en om: “Je moet wel
goed om kunnen gaan met verdriet van de
betrokkenen. Maar soms is dat wel moeilijk.
vervolg op blz 33
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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

Zeker als het een moeder betreft van een jong gezin of een heel jong
iemand. Wij kunnen mensen wel steunen in hun verdriet, maar moeten
tegelijkertijd ook afstand nemen. Je bouwt als het ware gedurende de dagen
voorafgaand aan de uitvaart een spanningsboog op. In die tussentijd moet
veel geregeld en georganiseerd worden. Na een uitvaart heb je dan wel
een leeg gevoel. Het leven is voor ons dan ook erg onregelmatig. De enige
regelmaat is de onregelmaat! We moeten dagelijks over onze schaduw
heenstappen. Altijd in het belang van de nabestaanden handelen. Soms
ben je het niet eens met wat de familie wil en dan moeten wij op zachte
wijze de mensen zien te behoeden voor beslissingen waarvan ze later spijt
kunnen krijgen. Dat vergt creativiteit en tactisch manoeuvreren. Rust en
orde scheppen in de chaos. Correct zijn in je afspraken, evaluatiebezoek
na afloop. We doen het met hart en ziel. Want wanneer doe je het goed
als uitvaartondernemer? Elke klacht is een tip, volgens ons. Door goed te
luisteren kun je veel misverstanden voorkomen. Wij lezen twee vakbladen
van A tot Z. Nieuwe trends van buitenaf brengen we alleen in als het
wenselijk is in de eigen situatie.

ze pas als ze de straat uitrijden: gaan we links- of
rechtsaf? Wintersport is favoriet. Ook dan wordt de
camper ingeladen. Op vakantie zelf bepalen wat je
doet: het blijft een wonderlijke gewaarwording in
het hectische bedrijf dat een uitvaartonderneming
meestal is. Het is een intrigerend beroep. Piet:
“Als wij soms tegen mensen die we op vakantie
ontmoeten vertellen wat we doen, zijn we zo een
paar uur verder.
Behalve het bovengenoemde kamperen, zingen
en tennissen, fietsen en wandelen ze graag. Het
gezin telt behalve de twee kinderen ook een hond
en een poes. De hond die “alle katten die in zijn
omgeving probeerde op te vreten” sloot ineens
een aangelopen poes teder in de beide voorpoten
en sindsdien hoort de poes ook bij de huishouding,
evenals de pony van dochter Liz.

Hoe is Uitvaartonderneming Schrijen eigenlijk ontstaan?
Het bedrijf bestaat sinds 1948. Vader Schrijen was schilder en
paardenliefhebber. Hij kocht op verzoek van de kerk een oude lijkkoets en
knapte die helemaal op en zo is hij in het vak gerold. Piet wist al op zijn
dertiende dat hij het vak van zijn vader wilde gaan uitoefenen en op zijn
zeventiende stapte hij in het bedrijf. Volgend jaar al veertig jaar dus! Vader
en moeder zijn overleden maar hebben wel de opening van het nieuwe
pand aan de Hollesteeg in 1996 meegemaakt.

Laatste vraag: enig idee hoeveel liter koffie jullie
jaarlijks verschenken?
Piet lacht om deze vraag, hij weet het werkelijk
niet. Wat hij wel weet: “We kopen per jaar tachtig
kilogram pepermuntjes. Die liggen in een schaal bij
de uitgang.” Wij stoppen er in het voorbijlopen ook
eentje in onze mond. Ze liggen er toch.
Al met al een bijzondere middag bij bijzondere
mensen in een bijzondere omgeving. Een ontmoeting
waar we nog lang over na blijven denken, want ja,
ook wij komen eens voor belangrijke beslissingen te
staan. Dan is het een grote geruststelling te weten
dat mensen als Piet en Bianca Schrijen dichtbij zijn.

Piet en Bianca privé
Het echtpaar woont in de woning achter het bedrijfspand. Ze hebben
twee kinderen, een jongen van 17 en een dochter van 13. Ive en Liz.
Dochter Liz houdt erg van paardrijden. Bianca tennist graag en Piet zingt zijn
emoties weg bij het Boxmeers Vocaal. Een goede uitlaatklep. Hij probeert
omstandigheden te vertalen in muzieknummers. Bij een bepaalde sfeer
past een bepaalde muziek. Muziek, zo meent hij is een geweldige vorm
van communicatie.
Geregeld trekt het gezin erop uit met de camper. Dankzij de inzet van hun
gewaardeerde medewerkers lukt dat. Dan voelen ze zich helemaal vrij.Vaak
worden niet eens plannen gemaakt over een bestemming en beslissen

Uitvaartonderneming Schrijen
Hollesteeg 1a 5831 TN Boxmeer
Telefoon 0485 521111
Website www.schrijen.com
E-mail directie@schrijen.com
PS: Toen Piet en Bianca onze tekst gelezen hadden
gaven ze het volgende commentaar dat wij gerust
in het verhaal mochten zetten:
“De vertaling van het interview naar tekst is precies
zoals mensen ons vak beleven en wat mensen bijblijft,
daarom geen aanvullingen.”
Hoewel bescheidenheid de mens siert, willen we
eenmalig toch een uitzondering maken en dit mojje
compliment hier vermelden.
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Piet en Bianca Schrijen
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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
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Reünie van de 6e klas

Schooljaar 1975-1976

In het septembernummer van het Hèjs Nèjs hebben jullie kunnen lezen over de
reünie op 6 juni van de klas van Hans Wientjens en Mariëtte Wabeke-Kessels.
Twee weken later, op zondag 21 juni, was er wéér een reünie, nu van de klas van
Ricky Boumans-Reintjes, Erika den Hartog en Brigitte Franken. Ook nu werden
we uitgenodigd voor een interview en natuurlijk gaven we daar gehoor aan. De
rubriek “Hoe is het toch met…” vaart er wel bij.
Voordat de reünie van start ging spraken we
met de drie organisatoren en vroegen hen
naar hun jeugdherinneringen en hoe het nu
met hen gaat.
Aanleiding tot de reünie?
Ricky en Erika vertellen dat ze elkaar al
twintig jaar tegenkomen als ze in Gennep
boodschappen doen, maar hebben eigenlijk
nooit tijd om helemaal bij te praten. “We
moeten eens een reünie houden” zeiden ze
geregeld tegen elkaar. Nu ze allemaal 50 jaar
werden, moest het er maar eens van komen.
Drie klasgenoten van toen: Ricky, haar Bossche
nichtje Brigitte en Erika staken de koppen
bij elkaar en begonnen met de organisatie.
Omdat het lastig bleek om in het kroonjaar
2014 iedereen bij elkaar te krijgen weken ze
uit naar dit jaar. Helemaal in de startblokken
voor de reünie van 15 van de 20 klasgenoten
bij Plan B vertelden ze ons nog snel hun
verhaal:
Brigitte Franken (51),
Werd geboren aan de Hoefstraat 11, jongste
dochter van Hein en Tiel Franken-Guelen. Ze
ging op haar 19e naar de Sociale Academie
in Den Bosch om Maatschappelijk Werk te
studeren en ze is er nooit meer weggegaan.
Ze vond er de liefde van haar leven en kreeg
behalve twee stiefkinderen ook nog een zoon.

Brigitte woont in het centrum van Den Bosch in
een jaloersmakend pand, namelijk het voormalige
St. Claraklooster. De jongste (Lauke) is nog
thuiswonend, de andere twee (Babette, 23 en Dali,
19) studeren en wonen niet meer thuis. Brigitte
is P&O functionaris bij een welzijnsorganisatie in
Tilburg. Haar vader overleed aan de gevolgen van
een ongeval in 1987, Brigitte was toen 23. Haar
moeder overleed in 2010. Maar als ze in de buurt
van Heijen is (haar twee zussen Heleen en Dorita
wonen nog in de buurt) kan ze het niet nalaten om
even door de Hoefstraat te rijden.

Maar je moest wel uitkijken!
De sociale controle was groot.
Brigitte: “Het was vroeger een kinderrijke straat,
we speelden veel buiten. Het was lekker veilig
en vertrouwd. Iedereen kende iedereen, ouders
kenden elkaar. Bij Schonenberg hadden ze zeven
kinderen, dus er was altijd wel iemand om mee
te spelen. We hebben ook wel kattenkwaad
uitgehaald! Ondanks het verbod van onze ouders
fietsten we toch stiekem naar de Maas of gingen
we naar het bos. Maar je moest wel uitkijken! De
sociale controle was groot. Voordat je weer thuis
was, wisten ze soms al wat je nu weer uitgespookt
had. Mijn vriendinnen waren Hetty Martens, Erika
den Hartog, Angelique Lamers en Anita Jansen.
vervolg op blz 36
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Erika den Hartog, ook 51,
is de dochter van Eddy en Toos den Hartog-Giesbers.
Haar vader kwam uit Nijmegen. Haar ouders
ontmoetten elkaar bij een oom en tante van Toos
die op de H.Landstichting woonden. Zij zijn daar ook
getrouwd. Toen Erika geboren werd woonden ze in
Ottersum, maar na een brand in het woonhuis, kregen
ze een huurhuis aan de Heesweg. Vader den Hartog
kreeg al heel jong kanker. Erika was toen pas 13 jaar
oud. Vader overleed toen zij 20 jaar was.
Erika heeft de opleiding SPW gedaan en daarna nog
een jaar Z-verpleging. Na de opleiding heeft ze nog een
aantal maanden voor haar vader kunnen zorgen omdat
ze in haar vak geen werk kon vinden. Na het overlijden
van haar vader is Erika in dienst getreden bij Janssen Pers
en volgde later de opleiding tot DTP’er. Helaas werd ze
door reorganisatie ontslagen. Gelukkig vond ze daarna
wel werk dat aansloot op haar vroegere opleidingen.
Ze werkt nu in de crisisopvang in Nijmegen. Erika
woont in Gennep, is getrouwd met een Nigeriaanse
man, Sylvester, en heeft een 13-jarige zoon, Romeo.

Die stopverf bleek na vertrek van
de bouwvakkers nog zacht en heel
gemakkelijk te verwijderen
Ook zij denkt met plezier terug aan haar jeugdjaren in Heijen.
Kattenkwaad? Ja ook dat. Tegenover de school werden
huizen gebouwd en op een dag werden de raamkozijnen
gedicht met stopverf. Die stopverf bleek na vertrek van de
bouwvakkers nog zacht en heel gemakkelijk te verwijderen
en zo kon het gebeuren dat de raamkozijnen enige malen
opnieuw moesten worden voorzien van stopverf.
Haar vriendinnen van toen waren Ricky en Brigitte.
Erika: “Het weerzien met Ricky en Brigitte was alsof je
je zussen tegenkomt.”
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Brigitte, Erika en Ricky, organisatoren van de reünie

Ricky Boumans-Reintjes
Ricky, de enige die in Heijen is blijven wonen, is
natuurlijk ook 51 jaar. Ze is de dochter van Harry en
Mia Reintjes-Franken en is getrouwd met Jeu Boumans.
Op een van de klassenfoto’s staat ze al naast hem. Ricky:
“Ik was niet zo’n uitbundige op school. Wij gingen na
schooltijd altijd meteen naar huis. Ik groeide op tussen
de jongens in de buurt. Ik fietste altijd naar huis met
Paul Voss, Michiel Steuns en Theo Köster. Jongens deden
nooit flauw onder elkaar zoals meiden.” Ricky had een
klik met Erika, net als Ricky een gevoelig type. Ricky:
“Ook Hetty Martens, Marleen Boumans en Angelique
Lamers waren mijn vriendinnen. Bij Hetty thuis kreeg
ik altijd roze vla! Dat was hartstikke speciaal want dat
hadden we thuis nooit! Grada en Frans verwenden mij.
Tussen de middag at ik mijn boterham op bij tante Han
(v.d. Boom) en daarna rende ik nog gauw naar Hetty.”

Bij Hetty thuis kreeg ik altijd roze vla!
Na de lagere school is ze naar de LHNO gegaan.
Haar beste vriendin op deze school werd al snel Bea
Mooren-Franken en reken maar dat die twee een
hoop kattenkwaad hebben uitgehaald. Ze hebben zich
onsterfelijk gemaakt bij de leraren en de leraressen.
Carnaval vieren en rondscheuren op de brommers
was het liefste dat ze deden. Na de LHNO, INAS en
Z-verpleging kon ook zij geen werk vinden in deze
richting. Ze vond een heerlijke baan bij Hotel de Kroon

Interview

waar ze tot kok werd opgeleid. Ze zou er twintig jaar blijven
werken. Ricky: “Ik deed er alle voorkomende werkzaamheden,
van koken tot reserveringen, een dierbare tijd.”
Toch bleef het werken met mensen met een verstandelijke
beperking kriebelen en toen Ricky de kans kreeg haar
kookervaringen te gebruiken bij het managen van een lunchcafé
met als medewerkers cliënten van Dichterbij greep ze die kans
met beide handen aan. Het werd Frekie’s Lunchcafé in Uden.
Na 15 jaar is Ricky nu gestart bij UniK als dienstverlenend
coördinator. Dat houdt in dat ik jongeren met een verstandelijke
beperking begeleid in het traject na het schoolverlaten.”
Jeu kwam ze in 1983 weer tegen in het Gennepse uitgaansleven.
“Toevallig” zaten ze tegelijkertijd in een taxi die hen van de
Kromme Elleboog naar huis bracht. Jeu zag het kennelijk al
helemaal zitten, maar of in die taxi de vonk al oversprong
krijgen we niet helemaal duidelijk. Kort daarop werd het
toch verkering. Het stel woont in de Nieuwwijkstraat. En zijn
sindsdien onafscheidelijk van elkaar.
Marleen Boumans
Van de twintig leerlingen deden er vijftien mee aan de reünie.
Vier klasgenoten waren door omstandigheden afwezig, maar de
vijfde die ontbrak, was Marleen Boumans. Zij overleed in 1990 op
25-jarige leeftijd aan de gevolgen van baarmoederkanker. Toch
werd zij niet vergeten. Marleen is begraven op de Begraafplaats
in Heijen. Vier klasgenoten van toen gingen naar het kerkhof en
zetten bloemen op haar graf. Ook een geplastificeerd lint met
daarop de namen van de klasgenoten, hun foto en een speciale
groet.
Het programma op 21 juni
De middag begon met een samenkomst en hernieuwde
kennismaking bij Plan B. Een hele mooie ontmoeting. De
meesten waren elkaar niet helemaal uit het oog verloren,
maar sommigen waren al sinds hun studie of in hun jonge

< van boven naar beneden en
van links naar rechts.
achterste rij: Erika den Hartog,
Frans Voss, Theo Koster,
Arie Boumans, John Deenen
middelste rij: Hans Boekholt,
Peter Tissen, Anita Janssen,
Hetty Martens,
Ricky Boumans-Reintjes
voorste rij: Paola Jans,
Michiel Steuns, Brigitte Franken,
Irene Seuren, Angelique Lamers.

Contact met Petra Sanders in het ziekenhuis

jaren verhuisd. De groep was direct weer
heel close met elkaar, alsof er geen veertig
jaar tussen hadden gezeten. Na de koffie met
gebak verplaatste het gezelschap zich naar de
school waar ze hartelijk ontvangen werden
door Juffrouw Coopmans. Er volgde een
uitgebreide rondleiding door de oude school,
waarbij “honderden” herinneringen weer
te binnen schoten bij de klasgenoten. In het
zesde klas lokaal vertelde iedereen zijn of haar
levensverhaal.

Iedereen kon één op
één even contact maken
met Petra.
Ook werd er op een iPad via Skype contact
gemaakt met Petra Sanders, die in ZuidLimburg woont, maar die ten tijde van de
reünie in het ziekenhuis lag. Dat was heel
speciaal. Iedereen kon één op één even
praten met Petra. De dag werd besloten bij
Plan B met een warm en koud buffet van
Wikkers Catering en daarna hebben ze
nog heel lang zitten kletsen. Over en weer
werden contactadressen uitgewisseld. Foto’s
werden gedeeld via MijnAlbum. Er werd een
geldinzameling gedaan en daarvan werd een
cadeau gekocht voor de onfortuinlijke Petra
die het vreselijk jammer vond dat ze er niet
bij kon zijn.
Op deze pagina’s staat een aantal foto’s, die
een impressie geven van deze onvergetelijke
dag….
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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
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Agenda 2015/2016
Donderdag 26 november
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Humoristische avond met lezing door E. Koolen
Zondag 29 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Juliana Mill 1
Donderdag 10 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 13 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - HBV 1
Donderdag 17 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO - Kerstviering
Donderdag 17 december
19.30 uur Schuttershof
Zij-actief - Kerstavond
Zaterdag 19 december
19.00 uur D’n Toomp
Kerstconcert
Vrijdag 1 januari 2016
13.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 2 januari 2016
20.00 uur Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Jeugdprinsenbal
Zondag 3 januari 2016
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsfrühschoppen
Donderdag 7 januari 2016
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zaterdag 9 januari 2016
20.30 uur Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

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

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

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Donderdag 11 februari 2016
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

Zondag 14 februari 2016
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - EWC’46 1

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Zondag 17 januari 2016
20.11 uur Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Prinsenreceptie
Zaterdag 6 februari 2016
Zondag 7 februari 2016
Maandag 8 februari 2016
Dinsdag 9 februari 2016
C.V. De Wortelpin - Carnaval

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

