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Hèjs Nèjs van april is af.
Tal van artikelen en foto’s vragen om gelezen en bekeken te worden.
Tijdens het schrijven van deze tekst was de onzekerheid over de komst
van vluchtelingen naar Heijen nog niet weggenomen. Bij het verschijnen
van Hèjs Nèjs zou de gemeenteraad, als de beoogde planning aangehouden wordt, zijn besluit hierover
genomen moeten hebben.
Wij hopen u met het beschrijven van de veelvoud aan bezigheden in Heijen een positief gevoel te
geven en ook dat dit een bijdrage mag leveren aan het in stand houden en blijven van een leefbaar
dorp, waar het goed wonen is. Zoals gebruikelijk wensen wij u weer veel lees- en kijkplezier.

MEET & GREET
Verder in dit nummer: 4 column | 4-7 verenigingsnieuws | 9+15+19 prikbord |
16 hèjje natuurlijk mojjer | 28+29 heisa | 35 agenda en belangrijke telefoonnummers

Hèjs Nèjs
april 2016

3

Column
Onze democratie
Nederland heeft een constitutionele monarchie met
een parlementair stelsel, leerde ik vroeger op school.
Heb dit altijd een prima staatsvorm gevonden en vind
dit nu nog, trouwens: Een grondwet als basis voor onze
rechtsstaat en de bevolking die kiest en gekozen kan
worden.
Via periodieke verkiezingen kiest ‘het volk’ haar vertegenwoordiging, zo ook onze gemeenteraad. De gekozenen krijgen dan in principe voor een periode van
vier jaar de volmacht om datgene te doen wat zij goed
achten voor de gemeente. Zij hoeven dan per onderwerp dat aan de orde is geen ruggenspraak te houden met degenen die zij vertegenwoordigen. Ons dus.
Na die vier jaar komen er weer nieuwe verkiezingen
en dan kan ‘het volk’ door middel van haar stemmen
laten blijken of de vertegenwoordigers het goed hebben gedaan en eventueel opnieuw voldoende stemmen
krijgen om ons nog een periode te vertegenwoordigen.
Vreemd trouwens, dat de opkomst bij deze verkiezingen bedroevend laag is. Mensen in andere landen
zouden maar al te graag de mogelijkheid hebben om te
stemmen over de wijze waarop zij geregeerd worden.
Er bestaat in Nederland kennelijk weinig vertrouwen
in onze vertegenwoordigers.
Ruggenspraak hoeft dus niet; desondanks heeft de gemeente ervoor gekozen om over de komst van vluchtelingen, die in Nederland een veilig bestaan hopen te
vinden, bijeenkomsten te organiseren en de mening
over dit onderwerp te peilen. Dat het een onderwerp is
dat velen bezig houdt bleek wel uit de belegde bijeen-

komsten in d’n Toomp in Heijen en bij 4Events/Pica
Mare in Gennep.
Bij de eerste was ik ook aanwezig; in ongekend felle
bewoordingen kregen de gemeenteraadsleden te horen
hoe men hierover dacht. Schrok hier wel van. Heijen
wijkt hier weinig af van elders in Nederland gehouden
bijeenkomsten. Gelukkig was de organisatie van de
bijeenkomsten wat tactischer aangepakt, zodat zowel
voor- als tegenstanders de kans kregen om in rechtstreeks contact met de raadsleden hun standpunten op
tafel te leggen. De gebruikelijke fenomenen kwamen
hier ook voorbij: verkrachting, ziektes die meegebracht
worden, inpikken van schaarse woonruimte, veiligheid weg, alleen het economische gewin van degenen
die onderdak bieden aan de vluchtelingen is van belang, waarom niet meer en dus kleinere opvangplekken
verspreid over de gemeente en ga nog maar even door.
Maar ook waren er opmerkingen over: hoe ga je om
met getraumatiseerde mensen die hier mogelijk komen
te wonen? Komt er onderwijs voor de kinderen?
Vraag me in dit verband wel af hoe de gastgezinnen
in 1944/1945 over de komst van de evacuees dachten.
Was natuurlijk een andere tijd toen naastenliefde wat
hoger in het christelijke vaandel stond. En het ging
toen om Nederlanders, die door Nederlanders werden
opgevangen. Stel, dat er hier ooit oorlog uitbreekt en
we moeten vluchten voor geweld en onderdrukking:
zouden wij dan opgevangen worden?
Als deze Hèis Nèjs uitkomt, heeft de gemeenteraad zijn
beslissing over de komst van asielzoekers in Heijen genomen. Zal best een moeilijke beslissing zijn, gelet op
alle commotie.
Hèjs Nèjs is zoals bekend bedoeld om de samenhang
in Heijen te bevorderen. Ook willen we neutraal zijn
en blijven zonder te kiezen voor een bepaalde politieke
stroming. Voor standpunten voor of tegen de komst
van een AZC in Heijen zijn de dag- en weekbladen de
meer geschikte fora.

Vrijwilligers gezocht….
Voor de Heisa Pinkersterfeesten zijn wij nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor de zondagmiddag!
Je kunt je aanmelden via: dorpsfeest.heisa@gmail.com
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Verenigings- en ander nieuws

Noordlimburgs Fietsweekend start in Heijen
Geniet u graag van de prachtige Noordlimburgse natuur
en bosrijke omgeving? Dan zal dit nieuwe evenement op
fietsgebied u zeker aanspreken. Op zaterdag 9 en zondag
10 juli 2016 organiseert het Sint Dionysiusgilde het eerste
Noordlimburgs Fietsweekend. Start- en finishplaats is
gemeenschapshuis d’n Toomp van waaruit u op beide dagen
kunt kiezen uit twee schitterende fietsroutes van 30 of 60 km.
De routes gaan over verkeersluwe wegen en fietspaden en
op drukke verkeerspunten staan erkende verkeersregelaars
die zorgen dat u veilig kunt oversteken. Het Noordlimburg
Fietsweekend moet een jaarlijks terugkerend fietsevenement
worden met telkens nieuwe fietsroutes.
Beide fietsroutes zijn op beide dagen volledig uitgepijld en u krijgt
een gedetailleerde routebeschrijving mee bij de start. Onderweg
worden diverse sfeervolle stempelposten ingericht waar u kunt
genieten van een hapje en drankje, een stukje fruit en muziek.
U fietst de route in eigen tempo en er is ruim voldoende tijd
om de afstand af te leggen. Elektrische fietsen, mountainbikes
en sportieve toerfietsen zijn toegestaan en een professionele
fietsenmaker zal op de routes aanwezig zijn om u te helpen bij

pech onderweg. Ook EHBO is aanwezig op de route. Kortom,
het zal u op beide dagen aan niets ontbreken. Het enige dat
u moet doen is genieten van de prachtige natuur die NoordLimburg en Oost-Brabant te bieden heeft.
Deelnemers kunnen zich na al inschrijven via de website
www.noordlimburgsfietsweekend.nl Het inschrijfgeld bedraagt
€ 7,50 per persoon voor beide dagen en € 5,= per persoon voor
één dag. Op de website staat informatie hoe u het inschrijfgeld
kunt overmaken zodat u verzekerd bent van een startbewijs.
Wanneer u het inschrijfgeld hebt overgemaakt, ontvangt u
het startbewijs per e-mail. Daarmee kunt u op de dag zelf uw
startkaart ophalen. Indien het maximum aantal deelnemers nog
niet bereikt, kunt u op de dag zelf ook inschrijven bij de start.
Voorkom lange rijen bij de start door u nu al in te schrijven.
Voor de 60 km kunt starten van 9:00 tot 12:00 uur; voor de
30 km kunt u starten van 10:00 tot 12:00 uur. De finishplaats
sluit elke dag om 17:00 uur.
Kent u familie en vrienden die een sportief weekend in
Noord-Limburg willen vertoeven? Kijk dan op de website voor
aantrekkelijke overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van
Heijen. Het Sint Dionysiusgilde zet veel vrijwilligers in zodat het
u als fietser aan niets zal ontbreken op zaterdag 9 en zondag
10 juli. Wij rekenen op iedereen: gezinnen met kinderen,
senioren op een elektrische fiets of de sportieve toerfietser
voor 60 km! Maar let op: het blijft een recreatieve fietstocht en
geen wedstrijd wie de snelste is!

Ook dit jaar is er weer de
EMM Moederdagontbijtactie
Op uw verzoek komen de jeugdleden van de Fanfare EMM op
Moederdag (zondag 8 mei) bij u langs.Vanaf 10:00 tot ongeveer
12:00 uur bezorgen zij u dan een heerlijk ontbijtje vergezeld
door mooie muziekklanken.
De kosten voor dit ontbijtje en miniconcert bedragen € 7,50
per persoon en uiteraard is iedere andere donatie van harte
welkom. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede
aan de jeugdopleiding.

U kunt meedoen door het antwoordstrookje met € 7,50 (in
gesloten envelop) voor maandag 2 mei in te leveren bij één
van de volgende personen: Frank Cillissen, Kranenveld 35,
Ron Hawinkels, Hermelijnstraat 51 of Dorina Stoffele,
Nieuwwijkstraat 29 of door u op te geven via het emailadres;
fanfare-emm@live.nl en het bedrag uiterlijk 3 mei te voldoen
op het rekeningnummer NL26 RABO 0122 1924 27 t.n.v.
fanfare EMM o.v.v. uw naam, adres en vermelding van actie
moederdagontbijt. Voor verdere vragen kunt u een email
sturen naar bovenstaand vermeld emailadres of bellen met
Ron Hawinkels 06-40578591.

Hèjs Nèjs
De jeugdleden op de platte kar hebben veul
schik als ze bij u muziek mogen komen mak
en.

april 2016
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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

De Bergen in Wanroij
Speciale actie voor de kinderen in Heijen.
De Fanfare EMM heeft een speciale aanbieding voor het park de Bergen in Wanroij. Misschien een leuk idee
voor Koningsdag woensdag 27 april of een leuk dagje uit tijdens de meivakantie.
U kunt kaarten kopen voor € 6,50. Normale entree is € 7,50. U kunt deze kaarten kopen bij Ron Hawinkels,
Hermelijnstraat 51.
De opbrengst komt ten goede van de jeugdopleiding.

Wie wordt de nieuwe gildekoning(in) van
het Heijense gilde Sint Dionysius!?
Zondag 1 mei is het weer zover en barst de strijd om
de titel koning(in) van het Sint Dionysiusgilde weer los.
Jarenlang organiseerde we dit op ons mooie schietterrein
de Maasarm, maar vorig jaar hebben we het koningschieten
als proef verplaatst naar ‘het evenemententerrein’ om
meer mensen in en rondom Heijen te laten zien wat het
koningschieten inhoud. Dit was ondanks het slechte weer
een groot succes. Zo groot dat we het dit jaar herhalen.

evenemententerrein. Vanaf dat moment zullen we
beginnen met de wedstrijd. Ook aan het publiek is
gedacht! Publiek, jong en oud kunnen op vertoon van
een geldig legitimatiebewijs meedoen aan de wedstrijd op
een publieksvogel. Voor diegene die de publieksvogel er af
schiet hebben we een mooie prijs geregeld.
Graag nodigen wij iedereen uit om zondag 1 mei te komen
kijken op ‘het evenemententerrein’!

Tijdens deze strijd zullen de gildeleden met klein kaliber
proberen om een houten vogel naar beneden te krijgen.
Diegene die het laatste schot lost en de vogel naar beneden
haalt is de winnaar van de wedstrijd en zal gehuldigd
worden als onze nieuwe koning(in).
Om en nabij 13.30u vertrekken we in een optocht
door Heijen om dan om 14.15u aan te komen op het

Boy Hubbers
vrijwilliger van het jaar bij V.V. Heijen
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van V.V. Heijen is Boy Hubbers uitgeroepen tot “vrijwilliger van het jaar 2016”.
We kennen Boy allemaal als een echte verenigingsman en vrijwilliger: Hij zet zich
in op diverse fronten, stelt het clubbelang voorop en plaatst daarbij zijn eigen ik op
de achtergrond.
Een willekeurige greep uit de activiteiten van Boy levert het volgende op: reeds
vele jaren trainer/leider van diverse teams, fluiten van wedstrijden en, als het zover
is, betrokken bij de aanleg van een ijsbaan.
Met deze opsomming zijn we vast nog iets vergeten. Boy is dan ook terecht
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De aanwezigen op de vrijwilligersavond
onderstreepten de keuze van de activiteitencommissie met een flink applaus.
V.V. Heijen feliciteert Boy van harte met deze uitverkiezing.
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Mondzorg

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!

Tandarts
Implanteren
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt?
Wij nemen nieuwe patiënten aan.

Gebitsreparatie klaar terwijl u wacht.
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Europaplein
6591 AV Gennep Telefoon 0485 479 071
Hèjs2 Nèjs
info@deenenmondzorg.nl
www.deenenmondzorg.nl
april 2016

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

32e Avondvierdaagse 50+ te Gennep 2016

Data:
Startplaats:
Afstanden:
Starttijd:
Startgeld:
Routes:

23-24-26-27 mei 2016
“De Goede Herder” te Gennep
10 km – 5 Km – 2,5 Km
10 km om 18.00u
5 km en 2,5 km om 18.30u
€ 6,50 voor vier avonden
€ 2,00 voor een avond (geen medaille)
Deze gaan door de gehele Gemeente Gennep.

Je komt zo op plekken waar je misschien al lang niet of nog
nooit geweest bent. Elke avond muziek en een consumptie
met wat lekker s erbij. De laatste avond medaille, bloemen,
muzikale intocht en een fijne afsluiting in de Goede Herder.
Routes zijn goed begaanbaar voor rolstoelers en
scootmobielgebruikers
Ook nordic walkers zijn welkom.
Inl.: Tel: 0485 – 517420
email: carla.kersten@tele2.nl

Bedevaart
regio Nijmegen voor de 76e keer op
Op zaterdag 28 mei 2016 gaan we vanuit de
s in Wittem.
bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardu
Barmhartigheid
Het thema voor de komende bedevaart is:
mogelijkheid om onze intenties – ook
Een dag van gebed en ontmoeting en de
maken.
schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te
aak van deze heilige klooster ling, die
Al velen vonden kracht en steun op voorspr
Italië is over leden.
ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in
keer tje doen!
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een
om!
U ging al eerder mee? Weer van harte welk
29 april 2016. Een hartelijke groet aan
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag
aal te mogen ontmoeten.
allen en we hopen u volgend jaar weer allem
wil maken kan zich aanmelden bij:
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee
0485-511195
Mevr. N. Lamers, Ketelhuis 90 Gennep, Tel:
Tel: 0485-517420
Mevr. C. Kersten, Fazantstraat 33 Gennep,

Koorbank
Onlangs heb je in het Hèjs Nèjs het interview kunnen lezen
met Christel Theunissen in het kader van de rubriek Hoe
is het toch met… Christel is bezig te promoveren op het
onderwerp “koorbanken” en noemde de Nicolaikirche in
Kalkar als dichtstbijzijnde locatie waar deze nog te zien zijn.
Ons redactielid Henk Kerkhoff was onlangs naar Kalkar gefietst,
bezocht deze prachtige kerk en fotografeerde de koorbank.
Zo zie je maar wat een interview teweeg kan brengen!
Heb je ook een verhaal en/of foto’s die hun oorsprong vinden
in een van de interviews of berichten in het Hèjs Nèjs, laat
het ons weten…. (dorpsblad@heijen.info)

De oude waterput
De stadsgids G. van Duuren, links op de foto, geeft uitleg
over de oude waterput op de markt in Gennep aan
leerlingen van groep 7 van de basisschool ‘de Heggerank’
in Heijen.
Maar daar bleef het niet bij. Ook andere
bezienswaardigheden in het historisch centrum liet hij de
revue passeren.
Ingezonden door; P. Rongen

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!
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Meet & Greet

Meet & Greet
Milan Patty
In deze rubriek stelt steeds een jongere tussen 12 en 18 jaar
zich voor aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het
vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt ook de volgende die
het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis
met Milan Patty.

Naam

Milan Patty

Geboortedatum en plaats

25 Oktober 1999 in Rotterdam

Waar woon je in Heijen?

Heesweg 17

Op welke school/opleiding zit je?

Elzendaalcollege Gennep Mavo

En in welke klas/jaar?

4e jaar

Weet je al wat je wilt worden?

Ik zou graag later met computers willen werken

Wat zijn je hobby’s

Fitnessen, piano spelen en gamen

Heb je een huisdier en zo ja, welk?

Ik heb geen huisdieren

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

Ik werk bij Troefmarkt Te Wierik

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

Mijn eindexamen volgende maand

Wat is je favoriete TV programma?

Scorpion

Wat is je favoriete sport om te doen?

Fitnessen

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

Voetbal

Wat is je favoriete muziek

Hip hop / Rap

Wat is je beste eigenschap

Behulpzaam

En wat je slechtste

Ik ben heel snel geïrriteerd

Waar heb je een enorme hekel aan

Ruzies

En wat vind je juist leuk

Plezier hebben met de dingen die ik doe

Wat zou je doen als je een miljoen euro zou winnen?

Investeren en sparen voor een mooi huis

Op welke gebeurtenis in je leven kijk je met plezier terug?

Dagje Parijs met school

Wat wil je in ieder geval een keer in je leven meemaken?

De wereld afreizen

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst?

Dat ik gezond en gelukkig kan leven

Wat is jouw idee voor Heijen in de toekomst?

Dat het altijd gezellig mag zijn in het dorp

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Elisa Sinel van den Anker

Hèjs Nèjs
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Interview

Vrienden voor het leven……
Al tien jaar lang maakt elke maand een groep jongeren met een verstandelijke beperking
gebruik van ons Gemeenschapshuis D’n Toomp. De ene maand is dit een soosavond
en de andere maand een discoavond. Thea Hopman uit Heijen en Wilma Wolters uit
Gennep zijn de animators geweest van dit project, dat zij in samenwerking met de
Stichting Jeugdraad opgezet hebben. En met heel veel succes.
Het ontstaan van de G-Groep
We werden uitgenodigd om met het oog op
hun 10-jarig bestaan eens een discoavond van
de G-Groep mee te maken en dus meldden
we ons onlangs op een frisse zaterdagavond
bij D’n Toomp. We zaten aan tafel met
een aantal jongeren dat altijd deelneemt
aan de uitgaansavonden: Juul Graat (23),
Robert Verburg (23), Marinka Linssen
(24), Petra Nelissen (23), Florian d’Ancona
(21) en Tom Schaap (23). En we spraken
met Thea Hopman en Wilma Wolters,
Wilma Nelissen en haar echtgenoot Ton en
Johan Linders van de Stichting Jeugdraad,
die de maandelijkse leiding op zich nemen.
Beheerder in D’n Toomp die avond was
Dorita Sanders, die altijd erg geniet van deze
speciale avonden. Zij werkt bij Dichterbij
en kent als geen ander de levens die deze
jongeren leiden.
Thea vertelt: “Er was grote behoefte aan
een uitgaansmogelijkheid voor mensen
met een verstandelijke beperking. Er werd
gezocht naar een accommodatie waar ze
elkaar informeel zouden kunnen ontmoeten.
En wij hebben hier D’n Toomp! Daarom ben
ik gaan praten met het toenmalige bestuur
van de Stichting Jeugdraad dat er meteen
enthousiast op reageerde. Zonder hen,
dat geef ik eerlijk toe, hadden wij het hier
nooit zo mooi voor elkaar weten te krijgen.
Johan Linders van de SJR wist de weg bij de
gemeente en hij heeft zich ingespannen de
nodige subsidies te verkrijgen. Het doel van
deze avonden is elkaar een keer per maand

12

Hèjs Nèjs
april 2016

te ontmoeten. Ten opzichte van de “gewone“ jeugd is er voor
deze groep jongeren bar weinig te doen. Omdat we onder de
vlag van de Stichting Jeugdraad werken versterken we elkaar.
Vergelijk het maar met Voetbal Extra bij V.V. Heijen. Door deze
avonden te organiseren ontstond er een grote vriendengroep
en we hebben nog nooit onenigheid gehad. Ze zijn vrienden
voor het leven.” Alle jongeren stemmen enthousiast met Thea’s
woorden in. Ze vertellen allemaal hoe leuk ze het vinden.
Lekker dansen, zingen en uit je dak gaan.
Want wat voor ons heel gewoon is, aan de tap gaan zitten,
drankje bestellen en zelf afrekenen is voor deze jongeren heel
stoer en apart! Dit kunnen ze nergens. En D’n Toomp leent zich
ook echt voor deze activiteit. In de grote zaal draait DJ Arjan
uit Groesbeek zijn muziek. Dat doet hij al vanaf 2010. Hij heeft
pas één keer af moeten zeggen, omdat er te veel sneeuw lag.
Behalve zijn eigen muziek draait Arjan ook verzoeknummers
die de jongeren zelf bij hem aanvragen.
In de bar is het gezellig aan de tap. Het barpersoneel bestaat
al sinds jaar en dag uit Ton en Wilma Nelissen. Hun dochter
Petra is een van de deelnemers. Petra heeft tijdens een van
de discoavonden zelfs verkering gekregen en wel met Florian.
Ton: “We doen dit al tien jaar met heel veel plezier. Ik neem de
bestellingen op, schenk de drankjes in en Wilma rekent af. Dat
schept duidelijkheid.”
Tijdens de G-soosavonden maken ze gebruik van het lokaal
van de Stichting Jeugdraad. Daar zijn spellen voorhanden
als Wii, tafelvoetbal enzovoort. Maar je kunt er ook heerlijk
chillen op de brede banken, naar muziek luisteren en met de
microfoons volop meezingen. En dat is wat deze jongeren
graag doen, dansen en muziek luisteren. Muziekvoorkeur? Alles
van Nederlandstalig tot Coldplay. Ze kennen de muziek op
hun duimpje.
Behalve de soos- en discoavonden worden er jaarlijks ook
uitstapjes georganiseerd. Leuke herinneringen hebben ze

Deelnemers aan de G-disco

aan het winkelen bij Shoeby Fashion in Cuijk. De eigenaresse van de
winkel hield speciaal voor deze groep een VIP-(koop)avond waarbij
de hele groep zich giechelend in de nieuwe kleren stak. Een enorm
succes! Verder bezoek aan de kermis, sportschool en een grote disco
in Alverna. Maar het mooiste vinden ze toch wel de zaterdagavonden
in D’n Toomp waar ze helemaal los kunnen gaan op de dansvloer en in
de bar zelf hun drankjes kunnen bestellen en betalen. Over overmatig
gebruik van drankjes hoeven we ons geen zorgen te maken. Johan:
“We letten heus wel goed op en we hebben nog nooit iemand op een
kruiwagen naar buiten hoeven dragen! Alcohol speelt nauwelijks een
rol in deze groep.” Het aantal bezoekers aan deze avonden bedraagt
gemiddeld 35, maar of ze wisten dat wij kwamen en ze dus op de foto
mochten weten we niet, maar de avond dat wij er waren, waren er ruim
40 deelnemers. Fotograaf Stella maakt een complete fotoreportage
van het hele stel.
Wat doen jullie in het dagelijks leven, vragen we de jeugd.
De dagbestedingen lopen uiteen van helpen in de keuken in een
verzorgingshuis, werken bij Downies en Brownies in Boxmeer (pas
geopend!) en klusjes doen bij een zorgboerderij. Robert, de vriend
van Marinka Linssen heeft een parttime baan bij de gemeente Grave
en Woningcorporatie Mooiland en Marinka heeft haar draai helemaal
gevonden in het Toverbaltheater, zoals jullie hebben kunnen lezen in
een vorige editie van het Hèjs Nèjs. Ook werken bij een supermarkt
wordt genoemd. Behalve beperkingen hebben ze allemaal ook hun
eigen talent. Tom bijvoorbeeld is de man van de data. Op de vraag wat
de oprichtingsdatum van de G-soos is zegt hij direct: 14 juni 2006. En
geloof maar dat dat klopt. Robert kan serieus mooi zingen. Hij heeft
zelfs meegedaan aan de Knoop in je Zakdoekgala van Paul de Leeuw.
Robert is een echte grappenmaker en al bijna zes jaar dolverliefd op
Marinka. (Overigens is dat wederzijds.)

Florian en Petra hebben verkering
gekregen bij de G-disco

veel zin in de soos- en discoavonden. Dus Thea
en de andere begeleiders piekeren er niet over er
mee te stoppen. Johan: “het geeft mij enorm veel
energie als ik deze groep zo bezig zie.”
Nadat we nog even de sfeer in de (halfduistere)
zaal hebben geproefd nemen we afscheid van
deze bevlogen mensen. Want wat is het prachtig
om te zien dat de jongeren, die toch allemaal
ook hun eigen beperkingen hebben, zo heerlijk
genieten van een avondje “stappen” op hun
eigen wijze. De discoavond duurt van 19.30 tot
22.00 uur. Dan staan de ouders en de begeleiders
weer klaar om iedereen veilig naar huis te
brengen. Want ze komen van heinde en verre
naar ons mooie Heijen. Maar dat geeft niet, laat
maar komen!!!

Robert en Marinka

De leeftijden in deze groep die de disco bezoeken bedragen tussen 14
en 35 jaar. Van onder is er geregeld aanwas. Bij de G-soosgroep is de
aanwas wat minder. Dat is op zich jammer, maar toch niet direct een
gemis, want de huidige groep is erg hecht. Iedereen wordt geaccepteerd
zoals hij of zij is. Sommigen hebben verkering zoals Robert en Marinka
en Petra en Florian. De verkering van Tom is net uit, hij is op zoek naar
een nieuwe liefde. Voorlopig hebben ze allemaal nog steeds enorm
Het plezier straalt eraf...
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TWEEWIELERS
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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
Groente en fruit
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Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
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elemansfrans@hotmail.com

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

NIEUWS over de nieuwe werkgroep HISTORISCH HEIJE

In Hèjs Nèjs van januari van dit jaar stond op het Prikbord een oproep om
u aan te melden als lid van de op te richten werkgroep Historisch Heijen.
Daarbij stond ook bovenstaande foto van de oude boerderij van de familie
Lintzen, die zich bevond op de plek waar later slagerij Martens verrees.
Doel van de werkgroep is: in beeld brengen van verdwenen panden in Heijen
om daarmee de (bouwkundige) geschiedenis van Heijen levendig te houden
.
Op 8 maart 2016 vond de oprichtingsvergadering van de werkgroep plaats
ten huize van Gerrie Franken. Leden van het eerste uur zijn in alfabetische
volgorde: Harry Brons, Theo Deenen, Gerrie Franken, Henk Kerkhoff
en
Harrie Teeuwen. Later hebben Martha Toonen en Petra Kandelaars-Franken
zich nog aangemeld. Omdat Harry Brons en Theo Deenen momenteel nog
te weinig gelegenheid hebben door drukke andere werkzaamheden spelen
zij voorlopig een rol op de achtergrond.

N

Het werkgebied beperkt zich vooralsnog tot het deel van Heijen tussen
de
viaducten op de Hoofdstraat aan de noord- en zuidzijde, de rondweg in
het
oosten en de Maas in het westen.
Een voorlopige inventarisatie aan de hand van een kaart uit de jaren veertig van
de vorige eeuw levert tal van panden op, die verdwenen zijn. Een (nog lang niet
volledige) opsomming geeft het volgende beeld: boerderij bij Forfarmers, huis
van Grens (aan het ‘Baggergat’), huis van Erren (ook aan het Baggergat), huis van
Broeks aan de weg naar het oude voetbalveld, een noodwoning (waar later oud
papier in opgeslagen werd), huis van Lam aan de Hoofdstraat, de oude kerk
bij het kerkhof, de pastorie, oude boerderij van Wientjens, de boerderij van
Franzmann, de boerderij van Groetelaars, het ‘Armenhuis’ aan de Dionisiusstraa
t
(nu Lijsterbesstraat), het oude huis van Linssen aan de Nieuwwijkstraat, het huis
van familie Janssen aan de Hoofdstraat naast Plan B, de boerderij van Erps,
de
boerderij van Lintzen, de boerderij van Hendriks aan de huidige Beukenlaan,
de
boerderij van Hermsen en de winkel/kapsalon van Van Dijck op de Smele,
het
huis naast Hoofdstraat 13/15, tegenover café Deenen.
Uw hulp is welkom!
Van de verdwenen panden hebben we fotomateriaal nodig om ze zo goed
mogelijk in beeld te brengen en te laten herleven.
Hebt u foto’s of ander materiaal? Laat het ons weten door contact op
te
nemen met de leden van de werkgroep of door een e-mail te sturen naar
henk.kerkhoff@heijen.info
Overigens zijn wij ook zo vrij om contact op te nemen met (familie van)
voormalige bewoners.
Namens de werkgroep, Henk Kerkhoff

In Memoriam Jacq. Boekholt

In Memoriam Jac. van Dijck
Helaas hebben wij alweer afscheid moeten nemen van een
Heijenaar in hart en nieren. Jac. van Dijck, met zijn 75 jaar nog
veel te jong om te overlijden, hebben wij mogen interviewen in
2012. Zijn verhaal staat in de editie van november. Een mooie
avond was het bij hem. Onvermoeibaar haalde Jac. het ene na
het andere album tevoorschijn met de meest uiteenlopende
ansichtkaarten en postzegels. Zichtbaar trots toonde hij ons
zijn uitgebreide collectie kaarten van Heijen. Hij verzuchtte: “De
laatste ansichtkaart om mijn verzameling compleet te maken,
wanneer komt die?” Wij hopen dat zijn enorme collectie voor
het nageslacht niet verloren zal gaan. Wij wensen de familie en
vrienden van Jac. heel veel sterkte bij dit enorme verlies.
De redactie van het Hèjs Nèjs
Erica- Hans – Harrie – Henk – Jan – Marjo – Ricky – Sjannie –
Stella- Suzanne

Wederom betreuren wij het verlies van een
gewaardeerd lid van de Heijense gemeenschap. Jacq.
Boekholt overleed daags na zijn 84e verjaardag op
dinsdag 12 april.Wij hadden het genoegen Jacq. en zijn
vrouw Maria te mogen interviewen naar aanleiding
van hun 50-jarig huwelijk in februari 2013. Een prachtig
feest was het en Jacq. en Maria waren nog helemaal
onder de indruk toen wij hen bezochten. En nu is Jacq. er niet meer. Een ernstige
ziekte openbaarde zich pas enkele maanden geleden. En nu is het afscheid alweer
voorbij. Jacq. heeft zich tijdens zijn leven enorm ingespannen voor de boerenstand in
Heijen. Hij ontpopte zich als een bekwaam bestuurder. Een greep uit zijn activiteiten:
Hij werd op zijn twintigste lid van de Jonge Boeren, een vereniging van ongetrouwde
boeren die agrarische activiteiten, zoals veebeoordelingen, organiseerde. Meteen
bij zijn lidmaatschap werd hij gebombardeerd tot voorzitter van deze vereniging,
zo jong als hij was! Hij werd voorzitter van de VRB (=Vereniging Rundveehouderij
Belangen) Maas en Niers, voorzitter van het bestuur van de Rabobank in Heijen en
bestuurslid van de Rabobank in Gennep. Hij was lid van het Kerkbestuur van onze
parochie. Jarenlang was hij in touw als lid van de onderhoudsploeg van het kerkhof
en collecteerde hij tijdens de H. Mis. En hij heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt
als voorzitter van de KBO. Niet in de laatste plaats was hij ook een echte familieman.
Kortom een veelzijdig mens is ons ontvallen. Wij wensen de familie van Jacq. en in
het bijzonder Maria en ons redactielid Hans en zijn vrouw Suzan alle sterkte toe.
De mooie herinneringen aan zijn leven zullen nooit verloren gaan. Moge dat tot
troost zijn.
Redactie Hèjs Nèjs
Erica – Henk – Jan – Marjo – Sjannie– Stella- Suzanne

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Amerikaanse Vogelkers of Bospest
Enkele weken geleden liepen we door het bos en kwamen
we aan de praat met een paar mannen die langs het bospad bezig waren met een metaaldetector. Langs het pad
lagen enkele munitiekisten. We vroegen aan de mannen of
dit een hobby van ze is en wat ze gevonden hadden.
Het is inderdaad een hobby. Ze verzamelen allerlei materialen uit de tweede wereldoorlog zoals deze Engelse
mortiergranaatkisten. Omdat deze heren wel eens werken
voor de EOD hadden ze een professionele metaaldetector kunnen lenen en daardoor deze munitiekisten kunnen
vinden. De kisten waren gevuld met zand en, op meer dan
een meter diep, in een lange rij begraven langs het bospad.
(zie foto)

Verder wandelend kwamen we daardoor op het
onderwerp voor dit nummer van Hèjs Nèjs, namelijk Amerikaanse vogelkers of bospest (Prunus
serotina).
Amerikaanse vogelkers is een bladverliezende
struik tot lage boom die hier maximaal ca. 20 meter hoog kan worden. De bladen zijn elliptisch of
omgekeerd eirond tot langwerpig lancetvormig,
van boven kaal en glanzend groen en 4-12 cm lang.
De witte bloemen verschijnen in trossen nadat de
boom in blad gekomen is, meestal begin mei en
geuren heerlijk. De rijpe vruchten (september) zijn
zwartpurper en ongeveer 8-10 mm in doorsnee.
Ze zijn eetbaar maar de pitten zijn giftig.
De plant is ook te herkennen aan zijn geur. Als je
de schors van een tak los krabt of een blad kneust
komt er een sterke amandelgeur vrij.
Het kwaad was geschied

Rond 1915 werd deze boom vanuit de Verenigde
Staten als bodemverbeteraar geïntroduceerd in
de Nederlandse bossen. Vanaf de jaren twintig van
de vorige eeuw werd hij zelfs massaal aangeplant.
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De aanplant door boseigenaren als Staatsbosbeheer en
de Nederlandse Heidemaatschappij beleefde zijn hoogtepunt in de jaren dertig en veertig bij de bebossing van
heidevelden.
Iets wat men niet had voorzien, maar wat vaker het geval is
als exoten (een plant of dier dat zich heeft gevestigd in een
land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt) in een
andere omgeving uitgezet of aangeplant worden, gebeurde. Het agressieve karakter van de Amerikaanse vogelkers begon langzaamaan duidelijk te worden. Men kwam
er achter dat de soort de bosontwikkeling grondig kan
verstoren. Daaraan dankt de Amerikaanse vogelkers dan
ook zijn bijnaam; bospest. Natuurlijke vijanden zoals een
bodemschimmel, die voorkomt in zijn oorspronkelijk leefgebied, komt niet voor in onze bossen. Combineer dit met
de eigenschappen van de plant zoals grote zaadproductie,
gemakkelijke zaadverspreiding door vogels die de vruchten
eten, om daarna met de ontlasting van de vogel weer de
kans krijgen om te kiemen. Door hun hoge groeisnelheid,
lage eisen aan bodem, geringe gevoeligheid voor vorst en
droogte, de lange houdbaarheid van het zaad en de grote
kiemkracht is het kwaad snel geschied.
Bestrijding

Na de Tweede Wereldoorlog is men begonnen met de bestrijding van de plant. Tot in de jaren tachtig van de vorige
eeuw dacht men dat de plant uit te roeien was, maar halverwege de jaren tachtig heeft men zich er bij neergelegd
dat de plant onuitroeibaar was. De nadruk wordt nu gelegd
op het beheersbaar houden van de aanwezige populatie.
Ook in onze bossen wordt geprobeerd deze plant onder bedwang te houden. Natuurorganisaties, ondersteund
door vrijwilligers, houden zich hiermee bezig door jonge
boompjes uit te trekken, de bomen te ringen waardoor de
sapstroom onderbroken wordt.

Hobby

Vaak nemen wij als we in het bos zijn een aantal
takken verse vogelkers mee naar huis. Daar worden door Paul kleine figuurtjes uit gesneden met
een zakmesje. Het is een gemakkelijk te bewerken
houtsoort als hij vers is. Er wordt gekeken naar de
vorm van het stukje hout om er vervolgens uit één
stuk een figuurtje uit te snijden. Dit loopt uiteen
van paddenstoeltjes (sleutelhangers) tot lepels,
messen, vorken, vogeltjes, vissen, briefopeners en
noem maar op.
De boswachter vindt het prima en heeft al eens
de opmerking gemaakt: “neem alles maar mee”.
Dat wordt natuurlijk lastig want ons autootje is
niet zo groot dat we er hele boomstammen in
kunnen vervoeren. Bovendien blijft het hout als
het gesneden is niet vers en kan het niet meer bewerkt worden.
Wij blijven dus het bos een beetje pesten maar
ook onderhouden.
Groeten
Martha en Paul
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Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen
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Liesbet Willems wint publieks- én vakjuryprijs tijdens
amateur
Kunstmanifestatie in Beers.
Voor de 11ee keer vond op 3 april in Beers een Kunstmanifestatie
plaats waarvoor regionale kunstenaars in de gelegenheid werde
n
gesteld hun kunst te tonen. Het betrof kunst in de breedste
zin
van het woord, beelden, keramiek, fotografie, textiele werke
n
en natuurlijk ook schilderijen. Liesbet Willems is een trouw
e
bezoekster van deze manifestatie en dit jaar dacht ze “Kom
, ik
zend mijn werk ook eens in.”
De bezoekers en een vakjur y beoordeelden alle ingezo
nden
kunstwerken en tot Liesbets eigen verbazing kreeg ze zowel
de
eerste prijs van de vakjur y als van de bezoekers die ook
hun
oordeel mochten geven. Zij mag nu haar werk exposeren
in
Wanroy, op 1 en 2 oktober in expositieruimte Het Aamb
eeld.
Ook de tweede en derde prijswinnaar s zullen er hun
beste
werken laten zien.
Een leuke opsteker voor Liesbet!

Cor Miggiels.
van 2015 stond een mooi artikel
In het laatste nummer van het Hèjs Nèjs
werd in 2013 getroffen door een
over Cor Miggiels en zijn vrouw Ria. Cor
rum Norbertus in Gennep. In dit
herseninfarct en verbleef daarna in zorgcent
en over de situatie die ontstond
artikel is veel verteld over Cor’s levensloop
na zijn opname in Norbertus.
bekend zal zijn, over leden. Dat was
Inmiddels is Cor, zoals bij de meesten wel
afwachten, soms tegen beter weten
op 16 januari jl. Aan een lange periode van
e. Cor zei altijd: “Ik wacht op een
in blijven hopen, kwam daarmee een eind
lijker tijd kwam er voor de familie,
wonder”. Het heeft niet zo mogen zijn. Tege
zeer veeleisende tijd van zorg en
maar vooral voor Ria, een einde aan een
rdevol is ervaren. Huize Norbertus
zorgen. Een tijd die echter ook als zeer waa
de thuis geworden. Ze spreekt ook
was voor Ria intussen ook een soor t twee
die Cor daar heeft gekregen. Bij de
nu nog met grote waardering over de zorg
vooral het beeld in herinnering
mensen die hem regelmatig bezochten blijft
tot het aller laatst behield. Menige
van Cor’s specifieke, droge humor die hij
mededeling: “Gillie hoeft nie mer
keren werd het bezoek ontvangen met de
dan beantwoord met: “Want gillie
te komme!”. De verbaasde blikken werden
ziet d’r al!”.
dagelijkse leven. Cor heeft echt
De rust keer t nu langzaam terug in Ria’s
dat ook nog lang te blijven doen.
van het leven genoten en Ria is van plan
ze.” Ik heb een tijdje zoveel bezoek
“Alles gaat hier gewoon zijn gangetje” zegt
geplakt met de “Nu even geen
gehad dat ik zelf een briefje op de deur heb
rouwde dingen om me heen, dat
bezoek! ”erop. Lekker thuis zijn met de vert
n de kinderen en kleinkinderen
is belangrijk.” Naast haar zussen en broer blijve
t Ria een speciale plek voor Cor
heel belangrijk. In een hoek van de kamer heef
urn, waarin binnenkort de as van
gemaakt. Daar staat ook een zelf gekleide
t nu al Cor’s pet. Met het logo van
Cor zal worden bewaard. Op de urn staa
ge komt ook een pot met as want
CNC erop. “O ja”, zegt Ria nog. “In de gara
Cor : ze hebben echt genoten van
de garage, dat was Cor’s domein.” Ria en
elkaar, dat is duidelijk.
fam. Miggiels

Welkom in Heijen
Alle eer aan de Hermelijnstraat.
Daar werd op 29 maart de eerste
Heijense baby van 2016 geboren.
Zijn naam is Quint en zijn papa
en mama zijn Edwin Jansen en
Christel van Tilburg.
Van harte proficiat.

Vakantie- en recreatiepark de Bergen. Een bedrijf waarmee we continu
verder doorontwikkelen. Een echt avontuur! Nieuwe ideeën
uitwerken en samen zorgen voor een kloppend verhaal.
Vakantiepark de Bergen & RMG werken samen sinds 2010
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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

Interview

Huuskamer Ven-Zelderheide,

de uitvinders van het wiel….

In de vorige editie konden jullie lezen over de huuskamer in Afferden.
Hieronder volgt deel II.
Een week later bezochten we de huuskamer
in Ven-Zelderheide, op zoek naar de “tien
verschillen”, maar eigenlijk kwamen we niet
zo ver. Er zijn heel veel overeenkomsten met
“Afferden”. Geen wonder want ervaringen
werden volop met hen gedeeld.
We spreken met Ine Heldens, voorzitter van
het Stichtingsbestuur. In dit bestuur zitten ook
secretaris Lida Vermeulen en penningmeester
Cor Derks. Een vierde bestuurslid is pas
begonnen, Linda Marquenie. Ook hier valt het
meteen op: tevreden bezoekers die positieve
reacties geven op het huuskamergebeuren.
Dorpsontwikkelingsplan
De grondlegging voor de huuskamer
in ‘t Ven begon al in 2007 met het
Dorpsontwikkelingsplan, iets waarmee we in
Heijen ook volop bezig zijn geweest. Hierin
werd voor de ouderenzorg een ruime
plaats ingeruimd. Het initiatief voor een
huuskamer kwam dus van de Dorpsraad.
Woningcorporatie Destion dacht mee en vanaf
2011 kwam de zaak op gang. Destion wilde
aan de St. Anthoniusstraat seniorenwoningen
gaan bouwen en in dat plan werd de beoogde
huuskamer opgenomen. De bouw van het
pand kwam voor rekening van Destion en
het beheer voor de rekening van de Stichting
BLOV zoals het in ’t Ven heet. Om de inrichting
van de Huuskamer te bekostigen werd er
een Dingen- en Dienstenveiling gehouden.
Voorts omarmden de Vense Dorpsraad en
het kerkbestuur het initiatief. Daarnaast kon
het huuskamerproject rekenen op steun van
de gemeente Gennep, die de huuskamer
faciliteert door een vergoeding per dagdeel te
geven en fondsen zoals het Oranjefonds, het

Oude Armenkantoor, Stichting Bevordering Woon–
en Leefomgeving Limburg, het Maagdenhuis, Fonds
Sluyterman van Loo, Fundatie van de Santheuvel,
VSB fonds, de Industriële Kring Land van Cuijk en
Noord Limburg en het Skan fonds. Die Dingen- en
Dienstenveiling was een groot succes. Daar werden
duizenden euro’s mee opgehaald.
De werkgroep van het eerste uur, waarvan onze
gesprekspartner Ine Heldens steeds deel uitmaakte
kwam iedere week ongeveer anderhalf uur bij
elkaar. Elke vergadering werd een bepaald aspect
van de huuskamer onder de loep genomen en
nodigde men iemand of een bedrijf uit om mee te
komen denken. Afgevaardigden van de gemeente
en Destion waren daar ook altijd bij. Ine: “Je hebt
een paar enthousiaste mensen nodig om de
kar te gaan trekken. Als de basis er is komen de
vrijwilligers vanzelf.”Alle lof voor Destion van Ine en
haar bestuur. Zoals die de zaak aanpakten was heel
prettig en professioneel.
Wat ook al prettig wordt ervaren en een
goede tip kan zijn voor Heijen: In ’t Ven is een
dorpsondersteuner actief. Dit is een neutraal
persoon die zorgt voor de contacten tussen de
verenigingen, zorg en welzijn, gemeente en andere
instanties. Zorg en welzijn is een poot van de
Stichting BLOV. Het ultieme doel van BLOV is
een dorpscoöperatie waarin alle zorg en welzijn
voor de inwoners van Ven-Zelderheide bij elkaar
gebracht zijn.
Ine vertelt lachend: “We hebben hier het wiel
grotendeels zelf uitgevonden en willen de kennis
graag delen. Heijen is van harte welkom bij ons tips
en aanbevelingen te komen halen. Zoals we dat
ook voor Afferden hebben gedaan.”
vervolg op blz 22
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en de inkomsten van de drankjes kunnen de vaste
lasten worden bekostigd. De huur die aan Destion
moet worden betaald is ook hier € 1,00 per maand.
De fondsenwerving gaat via Jemo, een professionele
organisatie, die zich hierin gespecialiseerd heeft. De
naam van dit bedrijf viel ook al in Afferden. Inclusief
de vergoeding per dagdeel van de gemeente Gennep
komt de exploitatie rond.

Schilderen is een van de activiteiten in de Huuskamer

Activiteiten
De activiteiten die in de huuskamer in ’t Ven worden
ondernomen zijn nagenoeg dezelfde als die in Afferden.
De huuskamer biedt plaats aan circa twintig mensen.
Als wij er zijn, zijn er twaalf. Er zijn veertig tot vijftig
Vense ouderen die gebruik maken van de huuskamer.
De inrichting is best chique te noemen. Prachtige
gordijnen hangen voor de ramen. Bij Novita in Gennep
werden de inboedel en de benodigde huishoudelijke
artikelen aangeschaft.
Dagelijks wordt er door de bezoekers van de huuskamer
geschilderd, gerummikupt en een aantal mannen zit
fanatiek te kaarten. Men maakt ook mooie kaarten.
Ook hier wordt een maal per week gekookt. Voor 6
euro schuif je aan. We zien het menu van deze week:
courgettesoep, macaronischotel en een perentoetje.
Een enkele keer wordt de maaltijd wat groter
aangepakt: rijsttafel, brunch, wildmenu, zoiets. Omdat
de keukenruimte evenals in Afferden wat beperkt
is, worden de maaltijden door de vrijwillige koks
grotendeels thuis al voorbereid. Er is een boekenkast
met veel grootletterboeken, ideaal als je moeite hebt
met lezen. Geregeld is er computerbegeleiding.
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is zeker
boven de 70, maar de vrijwilligers zijn vrijwel allemaal
jonger. Ze doen het graag: “Je krijgt er zo veel voor
terug!” Financieel is de zaak gezond. Na de acties
van de bewoners van ’t Ven, de activiteiten die het
Stichtingsbestuur door het jaar heen organiseert
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De 34 vrijwilligers houden zich, behalve met het
schenken van koffie en fris tijdens de openingstijden,
bezig met het schoonmaken van het pand, allerhande
klusjes, afvoer van huisvuil (afvoer), vervoer door
vrijwilligers van bezoekers huuskamer, bloemstukjes
maken voor de huuskamer enzovoort. Iedere
doordeweekse middag is de huuskamer geopend
en zijn er twee begeleiders aanwezig. De bezoekers
kunnen zelf hun favoriete activiteit kiezen.
De ruimte wordt in de ochtenduren af en toe gebruikt
voor de kerkbestuurvergaderingen.
Het hoogtepunt tot nu toe vindt Ine de opening die in
mei 2012 plaatsvond. De oudste inwoner verrichtte de
opening. Om ons heen zien we alleen maar tevreden
gezichten.
De huuskamer voorziet duidelijk in een behoefte.
Even kan de eenzaamheid worden vergeten. En wat
belangrijk is: je kunt zo binnenlopen, zonder afspraak.
Er is letterlijk geen drempel en de deur staat elke
doordeweekse middag open.
De wensbus
Een ander mooi project dat in Ven-Zelderheide en

Interview

den tussen de seniorenwoningen
Huuskamer Ven-Zelderheide, mid

Ottersum is opgestart is de wensbus. Een kleinschalige voorziening
waarvan de inwoners van beide dorpen gebruik kunnen maken.
We lezen op de website van Ven-Zelderheide:
De bus moet ervoor zorgen dat inwoners gemakkelijker terecht kunnen
bij de voorzieningen en het openbaar vervoer. De wensbus biedt vervoer
naar winkels en het busstation in Gennep en het Maasziekenhuis te
Boxmeer.
Op verzoek rijden vrijwilligers het busje (maximaal 8 personen).
Want:
• goed vervoer is van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen,
• we laten elkaar niet in de steek en bieden hulp aan mensen die dit
nodig hebben,
• samen gaan we er voor zorgen dat de WENS-bus ook na de
testperiode kan blijven rijden.
Wat zou het toch moj zijn als zowel de huuskamer als de wensbus
ook in Heijen zou kunnen worden gerealiseerd. Duimen dus!

Ine Heldens, voorzitter stichtingsbestuur.

Rummikuppen

Aan de ronde tafel wordt druk
gekaart en nieuwtjes uitgewisseld

Stichting BLOV
Ine Heldens
St. Anthoniusstraat 33
6599 AH Ven-Zelderheide
www.ven-zelderheide.nl/huiskamerproject
E-mail: De Huuskamer heeft geen
eigen e-mailadres, maar de volgende
e-mailadressen kunnen worden benaderd:
janheldens@hotmail.com (Ine Heldens)
lidavelders@zonnet.nl (Lida Vermeulen)		
			
Voel je ervoor je energie in dit
aanstormende project te steken, neem
dan contact op met de voorzitter van
Vereniging Hèjje Mojjer, Pierre Hendriks,
telefoon 513217
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Voor de zevende keer:

De Heisa Pinksterfeesten…..

Het Pinksterweekend is weer in zicht en dan weet je het al: dan is het HeisaTeam weer
volop bezig om het Heisafeest te organiseren. En zoals elk jaar, nu al voor de zevende
keer, schuiven wij een avondje aan bij dit team om de feestelijkheden een voor een door
te nemen. Jullie verslaggever is helaas geen fan van grote honden, dus pas als de arme
hond van René van Velthoven in veiligheid is gesteld, kunnen we beginnen.
Een korte terugblik
Het Heisafeest vond zijn oorsprong in een
samenwerking tussen diverse Heijense verenigingen
die de handen in elkaar sloegen om Heijen eens een
mooi feest te geven. Plezier voor jong en oud was het
doel. Dankzij het enthousiasme van een vaste kern is
dit dorpsfeest inmiddels uitgegroeid tot een meerdaags
festijn dat altijd plaats vindt in het pinksterweekend. De
groep die het feest organiseert bestaat uit: Ellie van
Uden, Ger Robben, Marion Peeters, Nicole Scheffer,
Monique Schoofs, Patrick Deenen, René van Velthoven,
Ton Willems, Wilma Verhasselt en Erica Reintjes.
De foto’s op deze pagina’s dateren van het vorig jaar
en geven een impressie van een aantal feestelijkheden.
Onze vraag is: Wat gaan jullie doen dit jaar? Unaniem is
het antwoord: “We gaan weer een spetterend feestje
organiseren! De tent is al onderweg….”
Vrijdag 13 mei
De avond voor de jonge jeugd. Onder de titel Black
Light Disco wordt de jeugd vanaf groep 7 tot en
met 15 jaar van harte uitgenodigd voor een avondje
swingen met behulp van de opzwepende muziek van
SBS Sounds. Het begint om 20.00 uur en eindigt om
22.30 uur. Tijdens de disco blijft de tentdeur gesloten.
Prettig geregeld en een geruststelling voor de ouders.
Ze hebben dit in het verleden ook zo gedaan en dat
beviel prima.
Zaterdagmiddag 14 mei.
Je bent gewend aan het festival Muziek voor Iedereen,
een uitvinding van Wilma Verhasselt. Dit jaar komt dit
onderdeel te vervallen. Het werd tijd voor iets nieuws.
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Het wordt een dansmiddag voor alle zich jong voelende ouderen.
Onder het genot van een drankje kun je luisteren naar en dansen
op muziek van het orkest Aldörum. Deze middag begint om
14.00 uur en zal om 17.00 uur worden afgesloten. Het zal best druk
worden, denken wij, want we hebben alleen maar zich jongvoelende
ouderen in Heijen, toch? We hopen dat de organisatie de deuren
open kan houden….
Zaterdagavond 14 mei.
Dé avond om uit je dak te gaan.
Leuk dat je er band, zo kopt de Feestband Proost op hun website.
De feestband die deze avond optreedt in de tent bestaat uit zes
personen, met ook echt Hèjs Bloed! Verschillende mensen die
de band hebben horen spelen waren erg enthousiast over het
repertoire en de show die de band in huis heeft. Verder lezen we
op hun website: “PROOST is een gesmeerde medleymachine die de
lekkerste hits in de vetste medleys in hoog tempo op je afvuurt.”
Verder beschikt de band over “verlichte decorstukken” en “een sterk
staaltje techniek”. Dat belooft dus wat. Mis het niet, jeugd van 16
tot 99!
Zie ook www.proost-band.nl.
Zondag 15 mei, 1e Pinksterdag.
Om 11 uur begint Pastoor Reijnen met de H.Mis in de tent. Zoals
altijd wordt deze H.Mis sfeervol opgeluisterd door het fanfareorkest
van EMM. De leden zijn al druk aan het repeteren en het wordt
heel mooi.
Heel Heijen Bakt
Aansluitend (rond 12.00 uur) gaan we koffie drinken en gebak eten.
Dit laatste onder het motto Heel Heijen Bakt. Dus thuisbakkers
en –baksters opgelet! De bedoeling is dat de baksels thuis worden
gemaakt door iedereen die maar van bakken houdt. De baksels

kunnen zondagmorgen tot voor aanvang van de H. Mis bij de organisatie
worden ingeleverd. Een vak (lees bak-) kundige jury, bestaande uit onder
andere Marcel Kessels en Gisela Lamers zal al het gebak proeven en
beoordelen. Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen voor de beste
taarten namelijk voor de lekkerste en voor de origineelste, maar ook zal
de Aanmoedigingsprijs voor het Best Mislukte Baksel worden uitgereikt. De
winnaars worden tijdens het koffie-uurtje bekend gemaakt.
De stukken gebak zullen worden verkocht en de opbrengst hiervan komt
ten bate van het goede doel: Bultersmekke Assistance Dogs (= helpende
honden). Dus niet te vroeg de H. Mis verlaten!
Op dit moment staan in vele supermarkten, gemeenschapshuizen, cafés
enzovoort emmertjes waarin plastic doppen worden verzameld. Dit levert
€ 0,25 per kilo op. Dat lijkt niet zo veel maar sinds het begin van de (landelijke)
actie, ergens vorig jaar, is er al meer dan € 7.000,00 op deze manier bij de
Assistance Dog stichting binnengekomen. Dat is toch moj.
Middagprogramma
Vanaf 13.00 uur gaat het middagprogramma van start: De Heisa Pinksterspelen!
Je kunt het zien als een soort Zeskamp maar dan met de Heijense twist.
Een megagrote jungle stormbaan zal worden opgebouwd op het Heisaveld.
Natuurlijk zijn er ook “waterknoeispellen”, behendigheidsspelletjes, levend
sjoelen (wat dat ook moge zijn – red.) enzovoort. Afijn, hilariteit én sportiviteit
voor het hele dorp. Je kunt je aanmelden als je een team van 6 tot 10
personen bij elkaar hebt. Er zal worden gestreden voor de fel begeerde Heijse
Wisselbeker (die met de grote oren, jawel!) aangeleverd door vriendengroep
SMS. Je kunt je team tot 4 mei aanmelden op: dorpsfeest.heisa@gmail.com.

Er zijn twee soorten teams mogelijk: leeftijden tot 12 jaar en
vanaf 12 jaar. Beide categorieën krijgen hun eigen programma.
Ook aan de (piep)kleintjes is gedacht. Natuurlijk is er weer een
heerlijke zandbak om in te spelen, een luchtkussen en misschien
wel pony’s!
Het hele feest wordt in stijl afgesloten met een optreden van
band Strike2, van 16.00 tot 20.00 uur. Daarna kan de organisatie
beginnen met opruimen en nagenieten.
Een zeer afwisselend programma dus, met voor elk wat wils. Ons
advies is: Houd het Pinksterweekend vrij om mee te doen aan
dit mooie feest.
Overigens: voor de zondagmiddag is de organisatie nog op
zoek naar een aantal vrijwilligers voor barwerkzaamheden
enzovoort. Meld je aan door een e-mail te zenden naar
dorpsfeest.heisa@gmail.com.
Meer informatie vind je op www.heijen.info/heisafeesten en op
de Facebook pagina Heisa Heijen.
Tot slot: de weersverwachting voor het Heisafeest.
Na Paasstorm komt Pinksterzon. Dat is logisch. Dat snap je als je
het door hebt.
Op een of andere manier slaagt de organisatie er steeds weer
in het op een akkoordje te gooien met de weergoden. Het is
tijdens alle Heisafeesten altijd goed weer geweest. Gaat deze
keer ook weer lukken….. ?

Nuttige informatie:
Toegangsprijzen:
13 mei Black Light Disco € 5,00
14 mei middagprogramma € 5,00 inclusief koffie en vlaai
14 mei avondprogramma € 7,50 in de voorverkoop, € 10,00 aan
de kassa
Voorverkoop toegangskaartjes voor zaterdag 14 mei eindigt op
vrijdag 13 mei.
Verkooppunten:
Heijs Hepke
Troefmarkt
Het Hof, Zandstraat Gennep		
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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

06-05-2010 10:02:12

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

26

Hèjs Nèjs
april 2016

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

Vierdaagselopers Opgelet!
Zoals bekend wordt dit jaar voor de 100e keer de
Vierdaagse van Nijmegen gehouden.
Wij zijn op zoek naar de Heijenaren die dit jaar de
Vierdaagse meelopen. Geef je naam en e-mailadres
door op dorpsblad@heijen.info. We hebben een
leuk plan voor jullie…
De Redactie.

Taalmaatjes
In het vorige Hèjs Nèjs heb je de oproep kunnen lezen
van Anke Sonnemans en onlangs reageerde ze naar onze
redactie als volgt:
Hallo Erica,
De oproep in Hèjs Nèjs voor Taalmaatjes heeft tot nu toe
geresulteerd in 6 (!) geïnteresseerde mensen. Ik ga volgende
week en daarna met allemaal een afspraak maken. Ik wil
de redactie van Hèjs Nèjs heel hartelijk bedanken voor jullie
medewerking. Je begrijpt dat ik jullie in de toekomst weet te
vinden! Mocht Vluchtelingenzorg Gennep ook iets voor jullie
kunnen dan doen dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Anke
Dat vinden wij als redactie natuurlijk ook heel moj en wij
zouden daarom te zijner tijd graag in contact komen met
deze taalmaatjes als het project wat verder is.
Ben je dan als taalmaatje actief, laat het ons weten.
De redactie.

Dinnershow door zangvereniging
Laetitia in Afferden
Gemengde zangvereniging Laetitia uit Afferden heeft
de
afgelopen jaren enkele grote uitvoeringen verzorgd: in 2009
het musicalconcert ‘Van Broadway tot Offere’ en in 2013
het
concert ‘Laetitia in Rosso’ b.g.v. het 40-jarig jubileum. In novem
ber
2016 organiseert Laetitia een nieuwe bijzondere gebeurtenis
:
een spectaculaire dinnershow, heerlijk dineren in een sfeerv
olle
omgeving afgewisseld met prachtige muziek uit diverse music
als
zoals West Side Story, Miss Saigon, Les Miserables, etc.
Speciaal voor dit bijzondere project zijn wij ter versterking
van
ons koor op zoek naar enthousiaste (liefst ervaren) zangers
en
zangeressen, die ons koor bij dit optreden willen versterken.
Onze repetities zijn op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur
bij
De Matshoek in Afferden.
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij Hennie
van
Hoof, tel. 0485-530120 of via mail vanhoofh@home.nl
Dus: heb je zin om wekelijks met leuke muziek bezig te ziin
en
andere mensen een leuk muzikaal uitje te bezorgen, zing
dan
met ons mee. Wil je eerst een keer onze sfeer proeven,
kom
dan een keer naar onze repetitie op maandag bij de Matsh
oek.
Aan de deelname aan dit project zijn geen verdere koste
n
verbonden, dus je kunt gratis meezingen!
Wil je meer informatie over ons koor, kijk dan op
http://afferden-limburg.nl/item/laetitia
Ingezonden door: P. Rongen

Heisa

Het eeuwige leven (1)
H. Dionysius Heijen,
Jaargang 35
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

mei

2016

Donderdag 05 mei 09.30 uur
Hemelvaart, Eucharistieviering met het
Gregoriaans koor
Zaterdag 07 mei
geen dienst
Zondag 08 mei 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 14 mei 19.00 uur
geen dienst
Zondag 15 mei 11.00 uur
Pinksteren, Eucharistieviering in de
Heisa-tent met fanfare EMM
Maandag 16 mei 09.30 uur
2e Pinksterdag, Eucharistieviering
Zaterdag 21 mei
geen dienst
Zondag 22 mei 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor
Zaterdag 28 mei 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is
tevens een kindernevendienst
Zondag 29 mei 09.30 uur
Eucharistieviering

Geen mens kan leven zonder aan zijn toekomst te denken. Er bestaat een
toekomst waaraan de mens plannend gestalte kan geven. Het onbehaaglijke
daaraan is echter dat hoe meer hij de toekomst in de greep krijgt, des te meer
nieuwe en grotere problemen opduiken. Het is niet te overzien: ‘toekomst’ is ook
altijd dat wat mensen niet kunnen plannen, wat niet beheersbaar is, wat op hen
toekomt. Het einde van de toekomst is, christelijk gesproken, hetgeen van God
naar ons toekomt; wat van Gods voltooiingsplannen nu al wordt gerealiseerd.
Voor een christen zijn dit allemaal voorafbeeldingen van de nieuwe schepping,
van de voltooiing zoals die door God tot stand wordt gebracht. Zowel het Oude
als het Nieuwe Testament spreken vaak van het komen van Gods Rijk, van het
leven bij de Vader, van het eeuwige leven. Wat dat is, en hoe het daar zal zijn,
daarover heeft Jezus in beelden en vergelijkingen gesproken. Een werkelijkheid
die zo geweldig en groots is dat zij ons begrip te boven gaat, kan alleen nog maar
in beelden worden beschreven. Zij zijn weliswaar niet de aangeduide realiteit zelf
maar zij kunnen toch belangrijke dingen over die werkelijkheid zeggen. Nu, altijd
komt het er op aan, bereid te zijn (Mt. 24,43).
De beelden maken ons duidelijk dat het eeuwige leven een geschenk om niet
is en toch wordt de vrijheid van de mens niet uitgeschakeld. Als het mogelijk is
om voor God te kiezen dan is het ook mogelijk dat iemand zich sluit voor Gods
werking en daarmee ook voor de gemeenschap met Hem.
Pastoor H. Reijnen

Gedoopt
Roan Martens, Eekhoornstraat 9, is gedoopt op 9 april jl. Wij wensen Roan, samen
met zijn ouders en verdere familie en vrienden, veel geluk toe.

Paaskaars
Na de paasmis is het winnende lotnummer voor de paaskaars getrokken; de prijs
is gevallen op nummer 232. De kaars kan afgehaald worden bij pastoor Reijnen
op de pastorie. Wij wensen de winnaar veel plezier en licht toe met deze kaars.

Dank
Het medeleven na het overlijden van mijn moeder was in één woord: geweldig!
Mede namens mijn vader dank ik u allen zeer hartelijk. Het is een enorme troost
voor mij te ervaren dat u zó met mij meeleeft.
Pastoor H. Reijnen
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Opbrengst Vastenactie 2016
De Heggerank

De parochie

Zoals u weet hebben we ons met basisschool
De Heggerank tijdens de vastentijd ingezet
voor het project van de landelijke vastenactie
Oeganda. Daarnaast is er ook een deel van de
opbrengst gegaan naar de goede doelen van
de parochie de “Blessed Damianschool” in
Oeganda van dhr. Laarakker en pater Gruyters.
De leerlingen uit groep 1 t/m 6 hebben middels
het spaarpotje een heleboel geld ingezameld.
Daarnaast hebben de leerlingen uit groep 7 en
8 zich ook van hun beste kant laten zien. Met
‘Heitje voor karweitje’ hebben ze in en rondom
Heijen allerlei klusjes gedaan om geld in te
zamelen voor het goede doel! We zijn dan ook
heel erg tevreden met de prachtige opbrengst
van € 667,20! Een geweldig resultaat waar we
als school heel erg trots op mogen zijn!
BS De Heggerank

Naast de geldelijke steun aan de kinderen van
De Heggerank hebben de Heijenaren ook hun
bijdrage nog geleverd door het vastenzakje in
de kerk of bij pastoor in te leveren. Dit heeft
het mooie bedrag van € 261,60 opgeleverd.
Heijen heeft zich dus weer van zijn beste
kant laten zien, we kunnen € 928,80. verdelen
over de drie doelen van de
Vastenactie.
Wij bedanken iedereen, jong
en oud, voor zijn of haar inzet
en bijdrage. Er zullen weer veel
mensen mee geholpen worden.
Bedankt!
Het kerkbestuur

In memoriam: Jac van Dijck
Jac werd geboren op 13 mei 1940. Dat was dus drie dagen na de Duitse inval: een bewogen tijd. Hij was het eerste kind van Hein
en Dora van Dijck. Het gezin woonde in een klein huis aan de Hoofdstraat in Heijen. Zoals zovelen moest ook het gezin van Dijck
in de winter van 1944 evacueren. Ze kwamen in Groningen terecht, in de plaats Bedum. Bij terugkomst in Heijen bleek hun huis
zodanig beschadigd dat een ander onderkomen moest worden gezocht. Dat vonden ze aan de Dionysiusstraat in Heijen. Hier
groeide Jac op met zijn broer Harrie en zijn zus Lenie. Na de lagere school ging Jac naar de ambachtsschool in Gennep. Vader van
Dijck overleed helaas al in 1956. Er volgde een moeilijke tijd waarin moeder alleen zorgde voor haar drie kinderen. Jac kreeg werk
in Bergen. Hij werd kostwinner voor het gezin.Via diverse andere banen kwam hij uiteindelijk terecht bij de gemeente Gennep. Daar
heeft hij tot 2001 als gemeentebode gewerkt.
Jac ontmoette zijn vrouw Nelly tijdens het uitgaan. Na zes jaar verkering trouwde het stel op 29 april 1966. Ze gingen wonen in de
Vogelkersstraat in Heijen. Daar werden hun drie zoons René, Marcel en Eric geboren.
Jac was een sportief ingesteld man: hij verdedigde jarenlang het doel van V.V. Heijen. Hij was leider van het eerste elftal en gedurende
ruim 20 jaar secretaris. Hij werd voor zijn verdiensten voor de club tot erelid benoemd. Ook de carnavalsvereniging en de
volksdansfeesten konden steeds op hem rekenen. Zowel zoon Marcel als zoon Eric waren prins! Op vakantie naar Oostenrijk was
een geliefde bezigheid, evenals theaterbezoek in Cuijk. Als hobby heeft Jac veel tijd gestoken in het verzamelen van allerlei dingen:
van prentbriefkaarten tot sigarenbandjes. “Weggooie motte nie doen!” zei Jac. Hij heeft met zijn verzamelingen meer dan 25 jaar
op de Cuijkse markt gestaan!
In 2006 werd Nellie ziek: er werd PSP geconstateerd: een zeldzame, ongeneeslijke hersenaandoening. Jac ging het huishouden doen
en voor Nellie zorgen. In februari 2010 werd Nellie opgenomen in het verpleeghuis waar ze op 19 juli 2010 overleed. Jac kon het
alleen zijn toch niet goed aan. Hij ontmoette Coby, met wie hij nog fijne jaren heeft gehad.
Intussen ging het met Jacs gezondheid echter niet zo goed. Omleidingen, een tia, suikerziekte. Jac nam het niet zo ernstig maar
dat was het wél. Op donderdag 10 maart 2016 overleed hij ten huize van zijn Coby in Eindhoven. Met hem gaat een betrokken
dorpsgenoot heen, die zijn sporen voor het verenigingsleven in Heijen ruimschoots heeft verdiend. Moge hij nu rusten in vrede.
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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

EEN JAAR GRATIS PECHHULP
IN HEEL EUROPA.
AL NA EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT.

Bij ons is uw Opel in de beste handen, wij vertrouwen blind op de kwaliteit van onze monteurs. Daarom krijgt
u gratis pechhulp bij het periodiek onderhoud van uw Opel. Daarmee bespaart u tot € 95 voor een ander
abonnement voor pech onderweg. En een kleine beurt is er al vanaf € 199. Maak direct een afspraak!
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Al 90 jaar dé Opel dealer voor het Land van Cuijk en Noord Limburg
/AutoJettenCuijk
Cuijk • Ewinkel 4 • (0485) 33 65 00

Interview

25 jaar Troefmarkt in Heijen

Onmisbare schakel in de leefbaarheid van ons dorp…

Vorig jaar liet Jos te Wierik (58) een keer de opmerking los: “Volgend jaar zitten we
hier al 25 jaar met onze Troefmarkt!” Wij reageerden meteen: “Dan komen we je
weer interviewen, Jos!” Jos lachte wat en zei: “Daar moet ik nog even over nadenken”. Gelukkig ging Jos onlangs toch overstag en wij beleefden een gezellig uurtje in
de kantine van de winkel na sluitingstijd.
14 mei 1991
Dat is de datum waarop de Troefmarkt
gerund door Jos en later samen met zijn
vrouw Brigit het levenslicht zag. De winkel
heeft al meerdere namen gehad. We
herinneren ons de Mikromarkt, Casper
Lekker Dichtbij en nu dus de Troefmarkt. Hoe
de winkel heette toen de familie Willems er
nog in zat, weten we zelfs niet meer. Maar
dat is dan ook al meer dan 30 jaar geleden!
De winkels onder de vlag van de Troefmarkt
vind je vaak in kleinere dorpskernen. Jos
werkte voorheen bij de C1000 en kreeg de
mogelijkheid om zijn eigen winkel te beginnen
onder de naam Mikromarkt, dat toen in
1991 nog een formule was van de C1000
Centra organisatie. Na enig nadenken heeft
hij de stap gewaagd en de winkel van Joost
Crommentuyn overgenomen. Een stap die hij
nog steeds niet heeft betreurd.
Een stukje geschiedenis
Jos beheerde de winkel in het begin
alleen, natuurlijk wel met behulp van enige
medewerkers en medewerksters vooral
voor de weekends. Brigit bleef thuis want het
echtpaar had toen nog kleine kinderen. Wel
verdiepte Brigit zich toen al in de administratie.
Ze verhuisden eerst van Ewijk naar Boxmeer
en daarna naar Nieuw-Bergen, waar ze nu al
weer tien jaar zeer tevreden wonen. Zoon
Richie, die een opleiding volgt tot interaction

designer, is ook iedere zaterdag in de winkel.
Brigit vond na een paar jaar thuis gebleven te
zijn de weg naar de winkel en werkt nu ook de
nodige uren mee. De administratie doen ze samen,
meestal op zaterdag. Thuis in Nieuw-Bergen is een
kamer als kantoor ingericht.
Vakantie heeft het echtpaar nooit, hooguit een
weekendje of nachtje weg, zoals dit jaar met Pasen
toen ze samen naar Texel zijn geweest.
De situatie nu
Jos geeft toe dat het in stand houden van de
winkel een hele opgave is. De concurrentie met
de grotere winkelketens is enorm en je moet
lang en hard werken om het hoofd boven water
te houden. Er is nogal wat veranderd in de loop
der tijd. Verandering van schooltijden – tussen de
middag overblijven in plaats van naar huis - heeft
meer invloed dan men denkt. De opa’s en oma’s of
andere oppas kwamen dan vaak bij Jos in de winkel
even een paar van zijn lekkere verse broodjes
halen, maar dat is helaas voorbij. Het eetmoment
is nu op school in plaats van thuis. De avond- en
zondagopenstellingen van de “grote jongens”
helpen natuurlijk ook niet mee. Zeven dagen in
de week werken is zelfs voor Jos geen optie. Jos:
“Medewerkers zullen minder enthousiast worden
als ze af en toe zouden moeten werken op zondag
(zonder toeslag wel te verstaan) want wat eerst
een rustdag was wordt door steeds meer mensen
vervolg op blz 32
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fmarkt. Is ‘t gèn plètje?
Jos en Brigit en hun team voor de Troe

als een normale werkdag gezien. Zo zullen werkgevers
er in de toekomst ook over gaan denken en zeggen
dan: je vindt het toch ook normaal dat je op zondag
boodschappen doet?”
Verder is het sparen voor een pensioen als zelfstandige
ook geen makkie. Hoewel het zowel fysiek als mentaal
best wel zwaar wordt blijft Jos positief: “Ik doe het nog
steeds met liefde en plezier!”
Inmiddels heeft Jos een prima rechterhand gevonden
in de persoon van Remon Manders. Deze jongeman
heeft zijn studies met succes beëindigd en werkt nu
volop mee in de zaak. Jos heeft er een goed gevoel
bij: hij kan de zaak met een gerust hart bij Remon
achterlaten als hij er een keer niet is. Dit geldt natuurlijk
ook voor Annemarie Gerrits die inmiddels ook al weer
zo’n 15 jaar bij Jos werkzaam is. Verder werken er Tijn,
Richie, Kevin, Anoek, Milan, Dirk en Job. Allemaal stuk
voor stuk sterke jongens en meiden, die parttime op
verschillende tijden werken. Je kunt je voorstellen dat
er in een winkel heel wat gesjouwd moet worden,
bestellingen moeten worden klaargemaakt voor en
afgeleverd bij de diverse adressen van Dichterbij.
Dit levert wel weer een positieve bijdrage aan de
levensvatbaarheid van onze winkel in Heijen.
Anekdotes
In 25 jaar gebeurt er natuurlijk wel het een en ander
en vast ook wel leuke dingen. We vragen Jos eens een
voorbeeldje te geven.
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Nou, zegt Jos,“wat we ons nog goed kunnen herinneren
is dat toen we deze winkel begonnen er ook nogal
wat Duitsers in de winkel kwamen en we toch wel
aan hun taal moesten wennen; men sprak dan over
stangen tabak, nou stangen wij ook wel eens iemand,
maar dat is iets anders! Nog eentje: zo werd er aan
Brigit gevraagd: Wo liegen hier die Binden? Brigit was
al blij en dacht; nou dat weet ik wel en liep met de
Duitser mee naar de bintjes (aardappelen dus). Fout!
Het bleek te gaan om maandverband! De Duitser kon
er zelf ook wel om lachen.”
Het 25-jarig jubileum
Zoals gezegd is dit op zaterdag 14 mei aanstaande.
Jos heeft er over nagedacht hoe hij dit gaat vieren
in zijn winkel. Natuurlijk zit er een personeelsfeestje
in, maar ook zijn klanten mogen profiteren van dit
unieke jubileum. Daarom heeft Jos de volgende acties
bedacht:
Jos: “In de 2 weken voorafgaande aan de zaterdag
14 mei (dus van 2 t/m 14 mei) krijgen de klanten
bij een aankoop vanaf € 10,00 een lotnummer.
Met dit lotnummer ding je mee naar drie grote
levensmiddelenmanden ter waarde van respectievelijk
€ 100,00, € 50,00 en € 25,00! Deze nummers gaan in
een ton.
Op zaterdag 14 mei, pakweg 13.00 uur, zullen de
gelukkige winnaars hieruit (blind) getrokken worden
en bekend gemaakt. Op deze zaterdag wordt er de

Interview

hele dag door koffie en thee geschonken met iets lekkers erbij
voor de liefhebbers en we geven een leuk hebbedingetje weg.”
Sociale functie
We praten nog even door over de sociale functie van de winkel
in het dorp. De Troefmarkt vormt een middelpunt in het dorp.
Service en dienstverlening gaan altijd veel verder dan alleen het
verkopen van het dagelijks vers brood en levensmiddelen. Je kunt
bij de Troefmarkt ook terecht voor postzaken, het brengen en
halen van pakketjes en voor het opladen van je OV chipkaart. Op
beperkte schaal kun je ook geld pinnen, nu de geldautomaat uit
Heijen is verdwenen. De Troefmarkt is ook altijd handig als je als
vereniging een poster wilt ophangen.
De overgebleven exemplaren van het Hèjs Nèjs liggen op tafel.
Jos heeft er ruimte voor vrijgemaakt. Ze bieden service zodat de
mensen niet het dorp uit hoeven. Ook willen ze graag nog even
vermelden dat er de mogelijkheid bestaat om op woensdag en
zaterdag brood en of gebak te bestellen van bakkerij v/d Bergh
uit Afferden. Ook zijn er al klanten die op woensdag of zaterdag
een vaste bestelling hebben voor dit toch wel erg lekkere brood.
Heb je het een keer niet nodig of een keer eentje meer of minder?
Geen probleem, bel de winkel (telefoon 575470) en het wordt

geregeld! Ook dit alleen al kan bijdragen
tot het behoud van de winkel.
We moeten immers toch heel blij
zijn met deze voorziening die in veel
vergelijkbare dorpen geheel verdwenen
is en dan ineens als een enorm verlies
wordt ervaren.
Felicitatie
Wij feliciteren Jos en Brigit te Wierik en
hun team van harte met hun 25-jarig
jubileum en we hopen dat zij (en ook wij)
op 14 mei een leuke dag zullen beleven.
Maar ook hopen wij dat de Troefmarkt
nog tot in lengte van jaren in ons dorp
zal blijven.
Tot slot willen ook Jos en Brigit langs
deze weg alle klanten en medewerkers
bedanken die het mogelijk hebben
gemaakt dat zij al 25 jaar in dit mooie dorp
hun en eigenlijk ook onze supermarkt
kunnen exploiteren.

rkt.
krachten achter de Heijense Troefma
Jos en Brigit, al 25 jaar de drijvende
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18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

34

Hèjs Nèjs
april 2016

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

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’. Het wordt in Heijen dankzij onze adverteerders gratis verspreid. Abonnementen voor personen, instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.

Agenda 2016

Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.

Donderdag 28 april
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Actief - Informatieavond Ziekte van Lyme

Abonnement Hèjs Nèjs aan
vragen: bij voorkeur per e-mail:
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel per telefoon 0485-513506.
Kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief verzending in Nederland€ 60,-.

Zondag 1 mei
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SV Oostrum 1
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De volgende Hèjs Nèjs
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Zondag 8 mei
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Excellent 1
Donderdag 12 mei
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Heisa 2016
Vrijdag 13 mei
Jeugddisco
Zaterdag 14 mei
Seniorenmiddag
Zaterdag 14 mei
Muzikale avond met band
Zondag 15 mei (1e Pinksterdag)
Heisa Pinksterfeest met vanaf 11.00 uur:
H. Mis, Heel Heijen Bakt en feestmiddag.
Donderdag 19 mei
Donderdag 26 mei
17..00 - 20.00 uur
Zij-Aktief - Gezellig eten bij ROC.
Zondag 22 mei
7.00 uur
Zij-Aktief - Dauwtrappen
Woensdag 25 mei
13.00 uur
KBO afd. Heijen - Fietstocht
Donderdag 2 juni
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Donderdag 23 juni
12.00-18.00 uur
Zij-Aktief - Fietstocht met excursie naar
Kunstatelier de Hei Vianen
Zaterdag 9 juli en zondag 10 juli
Dionysiusgilde - Noord-Limburgs Fietsweekend

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,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
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

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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

