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Voorlopig is er duidelijkheid gekomen over de opvang van vluchtelingen
bij kasteel Heijen. Gemeente en COA zoeken verder naar mogelijkheden
hiervoor in onze gemeente. Zoals het er nu uitziet, kan het kasteel nog
een rol spelen als dependance hiervoor. Meer hierover in: Berichten van
het bestuur.
Het interview met Fons Coenders, Jan Lamers en Karel Lucassen was nog maar net geschreven toen
ons het droevige bericht van het overlijden van Fons bereikte. In overleg met zijn familie en Jan en
Karel is besloten om het interview toch te plaatsen, zij het enigszins aangepast.
Een erg trouwe supportersgroep komt aan het woord. De cover maakt al duidelijk waar het hierbij om
gaat. Er is een artikel over de tweede Goede Doelen Week in Heijen. Tenslotte is er parochienieuws,
een verhaal over de citroenvlinder, het prikbord, verenigingsnieuws etc.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Column
Verstilde idylle
Mei. Wat mij betreft toch veruit de mooiste maand van
het jaar. De natuur op zijn fraaist met prachtige frisse
kleuren. Daarbij heerlijke temperaturen die volop mogelijkheden bieden om al dan niet wat te ondernemen.
Kan een tripje naar zee zijn, maar dan wel naar een plek
waar niet iedereen al naar toe gaat, zoals Scheveningen.
Alles wat mis kon gaan, is hier wel een beetje misgegaan: de hele kustlijn bedorven door massale gebouwen en de ene winkel na de andere eettent. Van wat
ooit een idyllische kuststreek was, met strand en duinen, is niets meer over. Kennelijk is dit wat men wil.
Gelukkig is het plan om de kusstrook nog verder vol te
bouwen met vakantieparken weer koud gelegd (en laat
dat vooral zo blijven).
Maar goed, genoeg gezeurd. Waren onlangs in een klein
kustplaatsje in Noord-Holland, met twee strandingangen. Prachtige duinen nodigden uit tot een wandeling,
met onderweg een soort savanne-landschap met wildebeesten, die tot halverwege hun poten in het daar
aanwezige meertje stonden. Mooi plaatje. Onderweg

was er een uitspanning voor een drankje en een hapje.
Vervolgens de route vervolgd om weer op het strand
uit te komen en terug naar het verstilde kustplaatsje.
Wil trouwens niet zeggen, dat het er echt stil was, want
het ene na het andere vliegtuig ging onderweg naar een
bestemming ergens op de aardbol.
Of het nou aan de tijd van het jaar lag, weet ik niet,
maar iedereen had goede zin. Stond zelfs op de menukaart van een eetcafé: we serveren onze gerechten met
een glimlach. En dat bleek dus geen loze kreet. Zelden
zo’n enthousiaste serveersters meegemaakt als bij het
strandpaviljoen, waar we genoten van een (Limburgs)
trappistenbiertje.
Terug naar huis bleek de Velsertunnel te zijn afgesloten
en werd dringend geadviseerd om de navigatie uit te
schakelen. Niet gedaan en de navigatiemevrouw raakte
bijna in paniek. Uiteindelijk kwamen we via de matig
aangegeven omleiding weer op het goede pad en was er
nog ruimte om bij Vinkenveen een kort stopje te maken. Toen weer op route naar het Heijense, terug naar
de basis, wat zeker geen straf is; na de afwezigheid van
drie dagen bleek er weer niets veranderd te zijn. Alles zag er weer als vanouds uit: nog geen nieuwbouw
gestart aan de Hoofdstraat, nog geen Huuskamer in
aanbouw, het kasteel was het kasteel, alleen de bomen
waren een stuk groener. Dat gaat gelukkig elk jaar zo,
daar is geen politiek of ander besluit voor nodig. Gelukkig maar.

Het Lentevuur
Hallo jongens, meisjes en ouders,

Zaterdag 2 april hadden we een leuke speurtocht georganiseerd
en konden de kinderen marshmallows roosteren bij het vuur.
De opkomst voor de speurtocht dit jaar was heel goed en ook
het Lentevuur en de schapen met lammetjes (met dank aan
Joop Peeters) werden goed bezocht.
De kinderen hebben het maar druk gehad met het tellen van
alle afbeeldingen van de dieren die ze onderweg tegenkwamen.
In de tuinen, aan gevels, op bordjes, achter het raam en op het
dak; in Heijen zijn heel veel afbeeldingen van dieren terug te
vinden. Bij het controleren van de uitslag kwam de organisatie
erachter dat ze toch beter moeten kijken want ze hebben er
heel wat gemist.
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De winnaars dit jaar is de groep van Renzo, Levi en Jip Coenen
en Sjoerd, Niels en Pim Roodbeen. De prijzen zijn inmiddels bij
de gelukkigen afgegeven.
We hopen voor volgend jaar weer op een grote opkomst.
Tot volgend jaar, de 1e zaterdag van april!
Groetjes,
Promotieteam Hèjje Mojjer

Verenigings- en ander nieuws

Volleybalkampioen 2016
Het damesteam VCRH1 promoveert naar de topklasse van de
recreantencompetitie Boxmeer nadat zij op de laatste wedstrijdavond van
het seizoen, in een spannende finale, kampioen werden in de A2 klasse.
Van harte gefeliciteerd, Simone, Carolien, Carleen, Mirelle, Kitty, Sandra &
Sanne!
VCRH, de volleybalvereniging van Heijen, is op zoek naar dames en heren om
de damesteams en het mix team te versterken.
Kijk op Facebook of neem contact op met een van de spelers als je interesse of vragen hebt.

Samantha van Uijtert prolongeert koningstitel
Traditioneel de eerste zondag van mei, dit jaar 1 mei, organiseert
het Sint Dionysiusgilde haar jaarlijks koningschieten. Voor het
tweede jaar op rij werd het evenemententerrein in Heijen
omgetoverd tot een waar schietterrein met mobiele schietmast
en kogelvangers. Mede door de fantastische samenwerking met
het Sint Martinusgilde uit Gennep, die de mobiele schietmast
pro deo levert en opbouwt, werd het afgelopen zondag een
prachtige zonnige dag met vele gelukkige prijswinnaars bij het
publieksschieten en het gilde-schieten. Gildekoningin Samantha
van Uijtert prolongeerde haar titel als gildekoningin en gaat
voor het 2e jaar op rij het Sint Dionysiusgilde voor bij komende
gildeactiviteiten.
Om klokslag 14:15 uur werden de eerste schoten op de
jeugdvogels gelost door beschermheer Ysbrandt Roovers, even
later gevolgd gildeheer pastoor Reijnen. Nu de vogels bevrijd
waren van kwade geesten maakten het jeugdige publiek en
jeugdleden van het gilde zich op voor schietwedstrijd. Teun
Jans en Jente Schoofs streden om het hardst wie dit jaar
de publieksprijs voor de jeugd in ontvangst mocht nemen.
Waar vorig jaar Jente de winnaar was, mocht Teun dit jaar
de jeugdpublieksprijs in ontvangst nemen toen hij de laatste
resten van de houten vogel van de spil schoot. Ellen de Jong,
Martijn en Sanne Graat streden om de titel jeugdkoning(in) van
het Sint Dionysiugilde. Met drie geoefende schutters had de
houten vogel weinig te makken waardoor hij na 115 schoten al
het loodje legde. Ellen de Jong was de gelukkige die de laatste
resten van de jeugdvogel van de spil schoot.
Nu was het de beurt aan de senioren van het publiek en het
gilde om hun kunnen te laten zien. Met 12 deelnemers aan het
publiekskoningschieten had het gilde over de belangstelling niet
te klagen, maar het mogen er natuurlijk altijd meer uit eigen

dorp zijn. Na het lossen van het honderdste schot door Frank
Akkermans viel de publieksvogel met donderend geweld naar
beneden. Frank ontving uit handen van hoofdman Ferry Gerrits
een prachtige beker als herinnering. Ondertussen waren de
senior gildebroeders en –zusters hun houten vogel vleugellam
aan het maken. Nadat de klok 16:15 uur aanwees, was het de
tijd voor de kandidaten voor de koningstitel om zich onder de
schietboom te melden. Tobias Wolters, Markus Katalowski en
Samantha van Uijtert schoten een klein half uur op de romp.
De spanning was te snijden toen het laatste grote houtblok
naar beneden suisde en een kleine splinter achter de spil bleef
hangen. Nu was het de beurt aan de echte geweerschutters
om die laatste splinter van de spil te schieten. De controleurs
konden de houten vogel van de zijkant bekijken en uitstekend
beoordelen wie de laatste splinter van de spil schoot. Na het
151e schot spatte de splinter uiteen en prolongeerde koningin
Samantha van Uijtert haar koninginnetitel. Dolblij met het
behaalde succes nam Samantha de warme felicitaties van de
aanwezigen in ontvangst.
Het Sint Dionysiusgilde is enorm blij met haar nieuwe koningin.
Met haar 24 jonge jaren vormt zij hopelijk de inspiratie voor
nieuwe gildebroeders en –zusters om bij het Sint Dionysiusgilde
te komen. Het is een gezellig en actief schuttersgilde waar
iedereen van harte welkom is om één van de disciplines te
beoefenen.

Hèjs Nèjs
Samantha van Uijtert prolongeert haar
koninginnetitel bij het Sint Dionysiusgilde Heije
n.
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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

Unieke jubilea bij fanfare EMM
De kinderschoenen waren ze nog niet ontgroeid toen de drie jubilarissen
zich op 1 augustus 1975 meldden als lid bij fanfare EMM. Amper 50 jaar
zijn ze nu en al ruim 40 jaar spelen ze mee met het fanfareorkest en de
slagwerkgroep. Tijdens het concert Traditional Sounds op 16 april werden
ze gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Bestuurslid Simone Brons nam de
taak op zich de drie toe te spreken en na afloop namen wij ook nog even de
veertig jaar samen door. Wie zijn zij?
Dorita Sanders-v/d Loo (51) begon in 1975 bij de slagwerkgroep, toen
nog drumband. Meisjes mochten in die tijd nog geen lid worden van het
fanfareorkest, onbegrijpelijk in deze tijd. Ze ging op les bij Theo Lamers. Als je
twee marsen uit je hoofd kon spelen (de Kampmars en de Stokkenmars) kreeg
je een pakje (de beroemde gele cape) en mocht je met de drumband mee de
straat op. Maar toen meisjes ook vrij baan kregen om een muziekinstrument
te bespelen benutte Dorita meteen deze kans en leerde bugel en trompet
spelen bij Gerrit Stoffele. Vlot haalde ze haar A en B diploma. Muziek werd
haar al met de paplepel ingegeven. Haar vader en ook zus Antoinette waren
al lid van EMM en Dorita ging vaak mee naar concerten en optredens. Dorita
heeft nooit de keuze kunnen maken tussen slagwerkgroep en fanfareorkest
en gaat dus twee keer per week naar de repetitie. Dorita: “Toen Louis v/d
Waarsenburg en Ger Peters dirigent en instructeur bij EMM werden, waaide
er een nieuwe wind door de vereniging. Ik vond trompet spelen leuk, maar
ook de concoursen en de successen van de slagwerkgroep.”
Gerbrand Martens (50) en Harm Schoofs (49) lijken onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ze delen zelfs samen de muziekklapper en de standaard.
Beiden spelen solobugel, al wijst Gerbrand meteen naar Harm als er een
solo moet worden gespeeld en lijkt het of Harm op ingewikkelde momenten
wordt gebeld door het werk. Ze worden met een knipoog de “theetantes”
van de fanfare genoemd. De pauze en de derde helft zijn niet genoeg om de
week door te nemen. Ook de maten rust in de muziekstukken worden benut
om bij te praten!
Gerbrand: “Bij ons thuis stond dag en nacht de radio aan, ons pap was bij de
fanfare. Henry Stoffele wierf leden voor EMM op de lagere school. Ik ben
met lessen begonnen bij Gerrit Stoffele en gewoon nooit meer weggegaan.”
Harm speelde twee jaar blokfluit en wilde toen eigenlijk sopraansax gaan
leren spelen. Echter daar was geen behoefte aan en dus werd het bugel. En
ook hij had les bij Gerrit Stoffele.

Gerbrand: “De sociale controle! Ik zeg altijd, geen enkel lid van een fanfare
hoeft in de goot te belanden. Ongemerkt wordt iedereen begeleid.”
Dorita:“Om met jong en oud samen muziek te maken. De gezelligheid van de
vereniging, de sociale contacten. En van de concerten en andere optredens
word ik vrolijk. Ik kan in de muziek mijn gevoelens en emoties kwijt.”
Hoogtepunten?
Dorita heeft als slagwerkgroeplid natuurlijk al veel meegemaakt. Europees
kampioen in Lier(B) in 1989, de diverse Nederlandse kampioenschappen, het
Amsterdamse Jordaanconcours en het WMC (Wereld Muziek Concours) in
Kerkrade. Hoe mooi is het met de hele slagwerkgroep een vol stadion binnen
te lopen en een show te geven voor al die duizenden enthousiaste mensen
op de tribune. Harm heeft warme herinneringen aan het pontonconcert
toen EMM honderd jaar bestond waar hij zich vooral met de technische
kant heeft beziggehouden. Een enorme uitdaging die werd beloond met een
geweldig concert op de Maas op een van de mooiste plekjes van Heijen.
Een de intocht van de Vierdaagse van Nijmegen. Daar liepen we toch maar,
de Vierdaagsemars spelend het Keizer Karelplein op tussen al die duizenden
wandelaars en toeschouwers. Geweldig!
Gerbrand roemt de showconcerten tijdens de Volksdansfeesten. Louis
v/d Waarsenburg, destijds dirigent, was volgens alle drie “zijn tijd minstens
tien jaar vooruit”. Toen alle fanfares en harmonieën nog volop traditionele
muziek maakten kwam hij al met de moderne, lichtere muziek, iets dat niet
alleen door de leden maar zeker ook door het publiek met enthousiasme
ontvangen werd.
Ook de “onmuzikale” gebeurtenissen werden gewaardeerd. De leuke
snoepreisjes naar Lüxem, Trier en Bad Ems. De Caeciliafeesten, die vroeger
een hoogtepunt waren in het muzikale jaar. Daar stak je je voor in de nieuwe
kleren! Hier ontstonden zelfs voorzichtig de eerste verkeringen.
EMM gaat bij Dorita voor alles, zo beweren familie en vrienden. En ook voor
Gerbrand en Harm is het een belangrijk onderdeel van hun leven. Iets waar
ze zich met hart en ziel voor inzetten.
Simone bedankte de drie jubilarissen voor hun niet aflatende inzet en sprak
de hoop uit dat we als vereniging nog heel lang van hun muzikaliteit en inzet
zullen mogen genieten.
Alle drie van harte gefeliciteerd met dit unieke jubileum!

Wat vinden jullie zo leuk aan de fanfare?
Harm is er heel duidelijk over: “De gezelligheid, de vrienden die je in de club
maakt, het gaat allemaal vanzelf. Voordeel van fanfarelid zijn: iedereen praat
met elkaar, jong en oud, man, vrouw, het maakt niet uit. Alle verschillen zijn
weg omdat je samen muziek maakt.”

Hèjs Nèjs
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De jubilarissen van EMM: Harm Schoofs, Gerbra
meind2016
Martens
en Dorita Sanders - v.d. Loo en hun partners

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

Gebitsreparatie klaar terwijl u wacht.

Europaplein 2 6591 AV Gennep Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl www.deenenmondzorg.nl
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Noordlimburgs Fietsweekend…
Vergeet u niet u in te schrijven voor het eerste Noordlimburgs Fietsweekend via de website
www.noordlimburgsfietsweekend.nl. Op 9 en 10 juli kunt u genieten van prachtige fietstochten over 30 en 60 km die u in eigen
tempo kunt fietsen. Onderweg zal u aan niets ontbreken: veilig oversteken op drukke verkeerspunten door onze verkeersregelaars,
uitgepijlde routes met duidelijke routebeschrijving, live muziek bij de stempelposten en een puzzeltocht voor onderweg met
mooie prijzen. Wees er snel bij door u nu in te schrijven en wacht niet tot het maximum aantal deelnemers is bereikt!

Bedrijventoernooi V.V. Heijen op 4 juni
Zaterdag 4 juni wordt voor de 10e keer het Bedrijventoernooi
van V.V. Heijen gehouden. Op dit toernooi gaan sportiviteit
en gezelligheid hand in hand.
Ook dit jaar zullen de deelnemende ploegen spelen om
zowel de wisselbeker als de sportiviteitsprijs. We zijn
benieuwd of de winnaar van afgelopen jaar, SCA Hygiëne
Products Gennep, wederom met de hoofdprijs gaat strijken.
Het voetbaltoernooi begint om 14.00 uur op sportpark “de
Heikamp” in Heijen.
Aangezien we dit keer het tweede lustrum vieren, kan
iedereen na de voetbalfinale genieten van maar liefst
2 bands. “Soreway” en “Kofferbent”, beiden met een

grote Heijense inbreng, zullen vanaf 20.00 uur hun beste
muzikale beentje voortzetten en een geweldige optreden
verzorgen.
Zowel het voetbaltoernooi als de muzikale avond
zijn gratis
toegankelijk.

Graag tot ziens
op 4 juni op het
sportpark!!

Kampioenenbal bij V.V. Heijen
Het nummer “We are the Champions” kon de afgelopen
weken maar liefst drie gedraaid worden bij V.V. Heijen.
Het 3e elftal bleek over het hele seizoen gezien de
beste in haar klasse.
In de Voorjaarsreeks bij de jeugd greep het C1-team
de titel.
Tenslotte was het team van Voetbal Extra 1 in haar
competitie te sterk voor de tegenstanders. Opvallend,
want deze ploeg won ook al het kampioenschap in de
najaarsreeks.
Wij feliciteren alle spelers en begeleiders met het
behaalde kampioenschap.

Voetbal Extra I

Heijen C1

Hèjs Nèjs
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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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Berichten van het Bestuur

AZC Heijen
Het geeft Hèjje Mojjer een goed - in sommige opzichten
zelfs trots - gevoel, dat de mensen in Heijen zich zeer
respectvol naar elkaar hebben opgesteld. Er was ruimte
voor vragen en meningen van voor- en tegenstanders,
van stellig tot genuanceerd. Iedereen heeft de ander
in zijn waarde gelaten. Het was echter frustrerend
dat tijdens die bijeenkomsten geen duidelijkheid werd
verstrekt, hetgeen aanleiding gaf tot speculaties en
aannames, onduidelijke beelden en zorgen. Dankzij de
zeer druk bezochte avond en de vele goede op- en
aanmerkingen, heeft Heijen laten merken dat er eerst
goed doordachte oplossingen/regelingen moeten zijn
voor zowel de asielzoekers als de inwoners van Heijen.
Dat is ook op de commissievergadering en bij de
raadsvergade-ring met nadruk zo ingesproken door de
voorzitter en meerdere andere insprekers.
Op 18 april jl. heeft de gemeenteraad besloten akkoord
te gaan met het vestigen van een asielzoekerscentrum
(azc) op het terrein van Huys Heijen voor maximaal
101 personen gedurende maximaal vijf jaar, met als
voorwaarde dat alle verblijfsruimten en voorzieningen
in bestaande bebouwing ondergebracht moeten
worden. Nieuwbouw en plaatsing van (tijdelijke)
units op het terrein van Huys Heijen voor de
vluchtelingenopvang zijn niet toegestaan.
Zoals u allen per brief van de gemeente hebt vernomen,
heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
zich naar aanleiding van het raadsbesluit opnieuw
gebogen over de vraag of op Huys Heijen een
opvanglocatie gerealiseerd kan worden. De conclusie
is dat de capaciteit van Huys Heijen te beperkt is om
als zelfstandige opvanglocatie goed door het COA te
kunnen worden begeleid. Huys Heijen zal vooralsnog
niet als AZC in gebruik worden genomen. Het COA
wil nu eerst samen met de gemeente onderzoeken
of er ook andere locaties in onze gemeente zijn die in
aanmerking komen voor de opvang van vluchtelingen.
Indien het COA locatie Huys Heijen, gekoppeld aan
een grotere locatie elders in de gemeente geschikt
acht, pleit Hèjje Mojjer ervoor dat voor de werkelijke
inrichting eerst een informatieavond voor de inwoners
gehouden wordt. Op deze informatieavond moet
alles duidelijk zijn m.b.t. aantallen, locatie, tijdsduur,
procedures, veiligheidsplannen, enz. Mogelijke effecten
of risico’s voor onze gemeenschap en de asielzoekers
moeten goed in kaart zijn gebracht. Daarna moet er
een klankbordgroep (met o.a. verenigingen, horeca,

winkel, school) opgesteld worden als vertegenwoordiging van Heijen om verwachtingen af te stemmen
en de voortgang goed te laten verlopen.
Plannen Haven Heijen
Er zijn opnieuw plannen om de huidige haven van Heijen
uit te breiden. De firma’s Teunesen en AVG willen de
haven uitbreiden vanaf De Witte Steen tot aan de Maas
en de Boxmeerseweg. In samenspraak met de Gemeente
wordt eerst een nadere verkenning uitgevoerd waarbij
de focus met name gericht is op de maatschappelijke en
economische consequenties van het planvoornemen.
Hèjje Mojjer is nu vroegtijdig geïnformeerd door de
directie van beide bedrijven en heeft in een gesprek al
aandachtspunten, opmerkingen en vragen ingebracht.
(Een verslag van dit gesprek staat op de site).
Het doel van Hèjje Mojjer is daarbij om de effecten van
(nieuwe) ontwikkelingen op het dorp Heijen in beeld te
brengen en daarover afspraken te maken. Hèjje Mojjer is
in principe voor economische ontwikkelingen die gunstig
zijn voor Heijen, mits voldoende aandacht wordt besteed
aan de mogelijke effecten voor Heijen. Daar dienen ook
tijdig goede afspraken over te worden gemaakt. Heldere
en open communicatie naar het dorp is daarbij voor
Hèjje Mojjer belangrijk. Het DB en werkgroep BROHM
(Bewaking Ruimtelijke Omgeving Hèjje Mojjer) hebben
in het overleg gesteld geen mandaat te hebben voor het
dorp. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de bewoners van
Heijen. De taak van het bestuur Hèjje Mojjer is toe te zien
op het verloop van de processen en de communicatie.
De ontsluiting via het Hoogveld en de Hoofdstraat
en verwachte vervoersbewegingen zijn belangrijke
aandachtspunten voor wat betreft de verkeersveiligheid.
Ook andere zaken zoals de leefbaarheid ontsluiting,
milieueffecten (fijnstof, geluid, categorie bedrijven, etc.),
visuele effecten, wijze van communiceren zijn van belang.
(Zie verslag van het gesprek op www.heijen.info).
N271- Rondweg
Klacht
Naar aanleiding van de maatregelen die Rijkswaterstaat
op de rondweg uitgevoerd heeft , is er, zoals afgesproken
tijdens de Algemene Ledevergadering , een officiële
klacht ingediend vanuit Hèjje Mojjer, namens het dorp
Heijen. In deze klacht (zie website) staan onze zorgen
over de onduidelijke en onveilige inrichting verwoord.
Op 20 april heeft Hèjje Mojjer gesproken met twee
afgevaardigden van de provincie over de uitvoering en
de oplossing voor de toekomst. In dit gesprek is door de

ambtenaren aangegeven dat er 3 scenario’s besproken
zijn m.b.t. de inrichting van de rondweg naar aanleiding
van het dodelijk ongeval. De scenario’s zijn met
burgemeester De Koning, gedeputeerde Geurts en de
politie van Noord-Limburg besproken. De politie heeft
aangedrongen op de variant met de blokken. Deze
blokken zorgen voor verlaging van de snelheid. Er wordt
gesteld dat de inrichting conform wettelijke eisen heeft
plaatsgevonden. De provincie-ambtenaren geven aan
dat er aanvankelijk zeer veel klachten binnenkwamen.
Nadien is het aantal klachten verminderd. Ook het
aantal foutrijders is duidelijk afgenomen.
Op 20 april zijn de zichtborden verplaatst en zijn
extra verlichting, aanduidingen rijrichtingen en
verdrijvingsvakken op het wegdek aangebracht. De
inschatting is dat nu e.e.a. duidelijker is.
Procedure
In augustus wordt deze tijdelijke inrichting geëvalueerd.
Daarna moet de herinrichting, mogelijk zoals 4 jaren
geleden besproken, als mogelijk alternatief worden
bekeken. Na diverse onderzoeken zal mogelijk volgend
jaar (2017) pas duidelijk zijn wanneer welke inrichting
wordt gekozen.
Communicatie
Hèjje Mojjer vindt dat de gemeente en de provincie als
verantwoordelijken samen een helder artikel moeten
plaatsen in de Hèjs Nèjs en op de website van Heijen.
In dat stuk moet duidelijk inzicht worden gegeven
waarom deze tijdelijke inrichting/oplossing de enige
keuze was en hoe met de opmerkingen en klachten is
en wordt omgegaan.
Bovendien moet helderheid worden gegeven m.b.t.
het tijdpad en de procedure van verdere aanpak en
herinrichting en oplossing van de verkeersvraagstukken:
• vracht- en landbouwverkeer weren uit de kernen,
maar wel plek geven op de rondweg.
• de inrichting van de weg zelf
• maatregelen t.b.v. vermindering geluidsoverlast
Bestemmingsplan Hoogveld.
Op 8 april is er een zitting geweest van de Raad van State
over het bestemmingsplan Hoogveld naar aanleiding van
een bezwaar van een van de op het Hoogveld gevestigde
bedrijven. De uitslag is op dit moment nog niet bekend.
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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
Groente en fruit

10

CT_adv_A6.indd 1

20-04-2010 10

Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep

12

T. (0485) 51 42 44
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elemansfrans@hotmail.com

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

Bootcamp in Heijen
Sinds kort wordt er in Heijen een bootcamp
georganiseerd door Tijn Wabeke, Robin Wijzers
en Kaylee Peeters.
Ieder kan op zijn eigen tempo meedoen en je
wordt niet aan je lot overgelaten. Het animo
is super, en hoewel ik waarschijnlijk de oudste
deelnemer ben is het erg leuk om hiermee aan
mee te doen. Voor water en een gezonde snack
tussendoor wordt gezorgd. Dit kan zijn een
eiwitrijke shake of een gezonde zelfgemaakte
reep om de vermoeide spieren te voeden.

Biepen bij de Heggerank
Al een aantal jaren is de Bibliotheek op School actief in
de hele regio, dus ook bij de Heggerank in Heijen. De
biebmoeders zien iedere week de kinderen rond de bakken
en rekken gevuld met de mooiste kinderboeken hun keuze
maken. Ze stuurden ons deze foto van de kleutertjes.
Ook voor kinderen van 0 – 4 jaar heeft de Heggerank
boekjes. Loop gerust met je kindje(s) een keer binnen.
Iedere maandagmorgen van half 9 tot 10.00 uur is de
schoolbieb open (behalve in de vakanties).

Wilma Verhasselt

Welkom in Heijen!
Grote vreugde in de Esdoornstraat.
Daar
verwelkomden Kelly Martens en
Nick de Valk
hun zoon Royd.
Zou het een voetballer zijn? Wie
weet.
Namens de redactie Van har te gefe

liciteerd.

Interview

Juist tegenslagen maken je fanatieker!
Ideetje van onze fotografe Stella. Zij vertelde: “Er is een grote groep Feyenoord supporters, vooral leden van V.V. Heijen die geregeld samen wedstrijden van Feyenoord
bezoeken, ook in het buitenland. Ze willen daar best een keer over geïnterviewd worden.” En zo gebeurde het dat wij op een van de trainingsavonden van V.V. Heijen plaats
namen in de bestuurskamer waarna zich een gezelschap van alle leeftijden meldde, allemaal met één gezamenlijke passie: Feyenoord.
Ze stelden zich voor: Cor Klaassen (47), Lars
Kerkhoff (18), Lambert Jansen (47), Jordi
Joosten (19), Jan Lamers (66) en na afloop
van de training voegde Marco (alias Edje…)
Lamers (39) zich ook bij dit gezelschap. De
groep had veel groter kunnen zijn, maar
diverse andere Feyenoord liefhebbers waren
aan het werk of op vakantie. Voordeel is dat
je dan makkelijker over afwezigen praat. Zie
verderop. Een van de diehards in deze kern
was ook Jan de Valk. Als het even kon was hij
van de partij.
De koffie werd binnengebracht door Ad van
Zitteren (geaccepteerd) Ajax-fan. Uit zijn
mond noteerden wij de opmerking: “Als jullie
nog meer koffie willen, dan bel maar…. Nul…
twintig…” Grote hilariteit aan tafel. Van Ad
kunnen ze dat hebben.
Op tafel artistiek gedrapeerd: de shirts en
sjaals van Feyenoord. Het boeide niet wat ze
kostten, ze moesten en zouden ze hebben.
Fanatiek
Deze groep Heijenaren en soms ook exHeijenaren bezoekt in wisselende samenstelling
wedstrijden van Feyenoord. Het is best lastig
om bekerduels en competitiewedstrijden
te bezoeken, omdat de meeste Heijense
supporters zelf nog trainen en voetballen.
Bovendien is er veel belangstelling voor
de wedstrijden van Feyenoord. Je hebt al
minstens een legioenkaart nodig (waar je
voor moet betalen) om kans te maken op
wedstrijdkaarten. De bekerfinale onlangs van
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Feyenoord tegen FC Utrecht is dan ook niet live bezocht door
deze heren, maar werd gevolgd op de TV in de voetbalkantine.
Toen Feyenoord de beker in ontvangst nam, liepen bij sommigen
de emoties hoog op. Dit kwam natuurlijk ook omdat Feyenoord
niet zoveel wint. Er werd al jaren gesnakt naar een mooie
eindoverwinning en die kwam maar niet. Maar, zo zegt Jan Lamers:
“Juist tegenslagen maken je fanatieker!”
Reclamebord Feyenoord
De Heijense Feyenoord supporters hebben ook een reclamebord
bij het hoofdveld. Dat bord moet gewoon betaald worden zoals
een bedrijf dat ook doet. Zo sponsoren ze hun eigen VV Heijen
en maken tevens reclame voor de Rotterdamse club. Een win-win
situatie! Natuurlijk is er een foto van dit bord mét de supporters
ervoor. (Zie foto voorzijde bovenaan)
Waar ze moeite mee hebben is het fanatisme van sommige
“supporters”. Dat gaat helemaal nergens meer over. Er zijn er
bij die er heel moeilijk tegen kunnen als een andere club beter
presteert. Ze menen ook dat Feyenoord supporters heel anders
zijn dan de Ajax supporters, lees beter. Maar helaas: beide clubs
hebben een harde kern supporters, die voor problemen zorgt.
Ook de harde kern van de Feyenoord supporters kan er wat
van. Denk maar aan de vernielde fontein in Rome, een jaar
geleden. Gelukkig zijn onze Heijenaren nog nooit tussen de
ongeregeldheden terecht gekomen. Integendeel!
Bezochte wedstrijden in het buitenland
Het met een groep bezoeken van Feyenoord wedstrijden begon
eigenlijk al in 1993. Toen werd er voor het eerst een bus van
Rutjens-Ponjee gehuurd. Hans Schiks en Jan Lamers zijn de vaste
chauffeurs. De vaste groep bestaat nu uit ongeveer veertien
supporters. Zij rijden dan in één busje en één auto naar de
wedstrijden toe. De groep is de laatste jaren wat groter geworden,
omdat jeugdige leden als Jordi en Lars inmiddels ook meegaan.

De Heijense Feyenoord supporters in Italië.

Jan Lamers vertelt: “Ik kon in 2002 aan kaarten voor de UEFA cup
wedstrijd Inter Milan – Feyenoord (uitslag 0-1) komen. Ik ben er met vijf
man in mijn eigen auto heen gereden. We reden ’s nachts en waren de
volgende morgen rond half 9 in een zonnig Milaan voor het San Siro
stadion. Op het grote plein midden in de stad ontdekten we een kiosk
waarin een Chinees mannetje blikjes bier verkocht voor de helft van de
prijs die we op de terrassen moesten betalen. We hebben de man een
topdag bezorgd, want toen dat bekend werd wist de man niet hoe hij het
bier aangesleept moest krijgen. En ’s avonds wonnen we ook nog eens de
wedstrijd!”
Bert Kerkhoff was ook mee. We kunnen vrij over hem praten, want hij is
vanavond niet aanwezig! Ha! Hij zei tegen Jan Lamers op de heenweg: “Ik
ga voorin zitten, Jan, om je wakker te houden. Maar we waren nog niet op
de snelweg of Bert sliep al!”
Ook bezocht in hetzelfde jaar voor de Champignons League: JuventusFeyenoord, uitslag 2-0. Toen ze naar Turijn reden (met 9 personen in
een busje) hadden ze nog geen kaarten. Geen nood, Jan de Valk zou die
wel regelen. Met handen en voeten Italiaans lukte het Jan de Valk en Jan
Lamers op het voorplein van het stadion de kaarten te versieren en ook
nog eens voor de prijs die ze ervoor wilden betalen. Standbeeld voor
die mannen! Hans Schiks was ook mee en of het nu door de bierinname
kwam of niet, dat wordt ons niet helemaal duidelijk, maar Hans regelde in
Turijn het verkeer. Hierna belandde het bonte gezelschap in de kelder bij
een bakkerij om in te drinken voor de wedstrijd..
Feyenoord-Basel was ook zo’n mooie wedstrijd waar ze naar toe zijn
geweest. Dat was 9 november 2000. Het regende pijpenstelen en het veld
veranderde in een waterballet, maar dat drukte de pret niet.
Mooiste wedstrijd? De gewonnen UEFA bekerfinale in de Kuip in 2002.
Feyenoord tegen Borussia Dortmund. Een dag na de moord op Pim
Fortuyn nota bene. Behalve Jan en zijn zoon Marco (alias Edje…) was ook
Jans vrouw Anneke erbij. En fanatiek als die is!! Jan: “Bij de UEFA cup finale
in Rotterdam konden we niet naar de Coolsingel. Dit was uitgesloten
vanwege de dood van Pim Fortuyn. Men wilde zelfs de finale niet door
laten gaan op de dag erna, maar onder druk van de UEFA is die toen toch
gespeeld.”
Lambert bewaart speciale herinneringen aan de halve finale van de UEFA
cup in 2002. Die van Feyenoord tegen PSV, uiteraard gewonnen door
Feyenoord. Echtgenote Anja, PSV aanhangster, hield de deur op slot. Lambert:
“Ik heb buiten een poosje staan zingen, toen mocht ik weer binnen…”

Lars en Jordi

Nog een mooie anekdote: Nick de Valk ging ook
eens mee naar Italië en verheugde zich op de rit
door de Zwitserse Gotthardtunnel. Helaas voor
Nick miste hij de tunnel zowel op de heen- als op
de terugweg. Nick was beide keren diep in slaap.
De jonge jongens (Lars en Jordi) bewaren goede
herinneringen aan Feyenoord – Sevilla en Feyenoord
Dynamo Kiev in 2015.
Wie was of is de meest waardevolle speler van
Feyenoord?
De meningen daarover lopen uiteen en zijn duidelijk
afhankelijk van de leeftijd van de heren. Jan Lamers
noemt Coen Moulijn. Cor Klaassen en Marco (alias
Edje…) Lamers menen Jozsef Kiprich. Dirk Kuijt,
zeggen Lars en Jordi en Hans Schiks (niet aanwezig)
zou zeker Willem van Hanegem genoemd hebben.
Maar sommige supporters hebben helemaal geen
favoriete speler, maar hanteren het clubmotto:
You’ll Never Walk Alone. Een motto dat iedereen
aanspreekt.
Lars vult aan: “Misschien is het leuk om nog wat te
vertellen over onze voornamen? Waarom noemt
bijvoorbeeld iedereen onze keeper Marco Lamers
“Edje”? Dat komt door Ed de Goeij, vroeger keeper
van Feyenoord! Zo weten de Heijenaren ook
waarom wij altijd Edje zeggen in plaats van Marco.
En waarom ik Lars genoemd ben? De komt door
Henrik Larsson die in mijn geboortejaar 1997 bij
Feyenoord speelde: Lars (son).
Toekomst
Het kan niet anders dan dat de heren zich al
verheugen op de drie thuiswedstrijden van
Feyenoord in de Europa League. Hopelijk kunnen
ze daar kaartjes voor krijgen. En misschien zelfs voor
de uitwedstrijden. Ja, er komen weer mooie tijden
aan voor de Heijense Feyenoord supporters…..
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Citroenvlinder (Gonopteryx rhamni)
Geel is de kleur van de zon, van de vroege lentebloeiers zoals paardenbloem, narcis en speenkruid.
Maar geel is ook de kleur van de vlinder die je in
het voorjaar vaak voorbij ziet fladderen. Al van een
afstand zie je deze heldergele vlinder vliegen. Natuurlijk hebben we het hier over de mooie citroenvlinder.
Uiterlijk

De vlinders zijn vrij groot, tot ongeveer 6 centimeter. De kleur aan de bovenkant van het mannetje is
citroengeel en bij het vrouwtje lichtgroen tot bijna
wit. De onderkant van de vleugel is bij beide geslachten groenachtig met in het midden een roodbruine stip. Het is bijna onmogelijk om deze vlinder
van de bovenkant te fotograferen, want als ze gaan
zitten doen ze meteen hun vleugels dicht en gaan
schuin op het blad zitten.
Dit doen ze om zoveel mogelijk zon op te vangen
om op te warmen. Een vlinder is immers koudbloedig en moet dus profiteren van elk zonnestraaltje
om op te warmen zodat hij kan vliegen. Op een van
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de foto’s zie je een vliegende citroenvlinder
(vrouwtje). Hier is goed te zien hoe fragiel
het diertje is.
Levenswijze en voortplanting

De citroenvlinder is een van de langstlevende soorten die als volwassen vlinder meer
dan een jaar oud kan worden. Ze vliegen
in de periode van februari t/m mei en van
juli t/m oktober. Ze overwinteren tijdens
een slaapperiode in holten van bomen, onder bladeren, tussen takkenbossen of in lage
struiken. De volwassen vlinder die in juni uit
de pop komt gaat zelfs een zomerslaap houden. Deze vlinder kan lange afstanden afleggen en is vaak op zoek naar planten om nectar te vinden. Het is een slimme vlinder die
de eitjes op het blad van sporkehout (ook
wel vuilboom genoemd) of wegedoorn legt.
Ze kan wel tot ca. 600 eitjes leggen, maar
zorgt er altijd voor de eieren over een groot
gebied te verspreiden. Zo hebben de rups-

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

jes die na een paar weken uitkomen meer kans om
te overleven. Het rupsje leeft van het blad van de
sporkehout, is groen van kleur en valt bijna niet op
omdat hij vaak op de nerf van het blad ligt; zo lijkt
het of hij er deel van uitmaakt. Vogels worden zo
een beetje voor de gek gehouden. De rups groeit
behoorlijk snel (24-36 dagen) waarna hij zich verpopt en na enkele weken als vlinder wegvliegt.
Voorkomen

De vlinders komen overal in Nederland voor. In
parken, tuinen, bossen en langs het water. In de zomer trekken ze vaak naar plaatsen met veel nectar
zoals tuinen en ruige bloemige bermen.
In het voorjaar, als er nog niet zoveel bloeiende
bloemen zijn, voeden ze zich vooral met nectar van
wilgen.

Enkele wijsheden over vlinders

•
Als algemeen symbool symboliseert de
vlinder de kortstondigheid van het leven,
dit vanwege zijn teerheid en korte levensduur.
• Vlinders lijken te dansen als ze op bloemen
neerstrijken. Ze herinneren ons eraan dat
je de dingen in het leven niet altijd zo serieus moet nemen. Ze wekken een gevoel
van vreugde op en houden ons voor dat
het leven een dans is die vreugde schenkt.
• Voor Christenen is de dood de overgang
naar een beter leven. De vlinder symboliseert hierbij: bij het sterven van de mens
ontstijgt de ziel haar stoffelijk omhulsel net
als de vlinder die haar pop verlaat.
•
Voor de Noord-Amerikaanse indianen is
de vlinder een symbool van verandering,
vreugde en kleur. Elk nieuw idee en elke
stap in ons leven spiegelt zich in de ontwikkeling van de vlinder. De geboorte van
de vlinder wordt gezien als de geboorte
van een nieuwe werkelijkheid.
Veel levensvreugde toegewenst
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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serres
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veranda’s
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horren

I

zonwering

Hoogveld 1 I Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu

Op zoek naar vrijwilligerswerk in de
palliatieve terminale zorg?
Er zijn . . . is soms al genoeg.

De stichting VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt in de gemee
nten
Bergen, Gennep,Venray en Horst a/d Maas al 20 jaar op vrijwillige
basis
aandacht, tijd en onder steuning aan hen die thuis willen sterven
en aan
hun naasten.
Dit doen wij met een fantastische groep vrijwilligers; mensen met
een flinke dosis levenservaring en goed geschoold voor dit soort
werk: “als sterven dichtbij komt”. Voor onze cursus die half septem
ber 2016 start is nog plaats voor nieuwe vrijwilligers.
Voelt u zich betrokken bij mensen in de laatste levensfase en zou
u zo’n vrijwilliger willen zijn? Of twijfelt u nog? Neem dan telefo
nisch
of per e-mail contact op met een van onze coördinatoren: Gonn
y van Ginkel of Maria Megens.
Tel: 06-55790271 of e-mail info@vptznoordlimburg.nl. Algemene
informatie vindt u op onze website: www.vptznoordlimburg.nl.

Kasteelheer Otten
gekocht uit 1927 van Jos
Onlangs heb ik via EBAY een briefkaart
24, waarop hij schrijft over
Otten Bijenteelt Heijen tel. nr. 1 en giro 640
F. 70.00. Na wat google
1000 flacons (inh.1 pond) voor de prijs van
Heer Otten, kasteelheer
wer k kwam ik er achter dat er ooit ene
geweest is in Heijen.
nep.

Ingezonden door Dhr. Tonny Wilbers, Gen

Koninklijke onderscheiding voor Dorry Smeets
Dorry ontvangt haar Koninklijke onderscheiding. Foto: Foto Ben
Hoewel Dorry in Gennep woont is zij in Heijen geen onbekende.
Iedere week is zij te vinden in d’n Toomp bij de repetitie van Popko
or Cheer s.
Wij hebben haar in de hoedanigheid van voorzitter van Cheer
s al een aantal malen mogen interviewen.
Zij ontving de Koninklijke onder scheiding uit handen van burge
meester Peter de Koning vanwege haar jarenlange inzet voor
Cheer s, de mantelzorg voor een oudere mevrouw in haar
straat, haar onder steunend werk op de schoolbibliotheek van
Elcker lyc, alsmede het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad
op deze basisschool, collectant van KWF Kankerbestrijding
en bestuurslid van Wijkraad Vogelwijk en van Jeugdwerk Genne
p-Zuid.
Popkoor Cheer s vereerde haar voorzitter met een muzikale serena
de als sluitstuk van de feestelijkheden rond de uitreiking van
de onder scheiding. Heijenaar Grad van Mil, die beheerder is tijdens
de repetities van Cheer s, liet zich van zijn beste kant zien
en playbackte lustig mee met het koor.
Dorry, van harte gefeliciteerd!

Loop jij ook mee?

Tijdens de vierdaagse moedigen wij je graag aan!
Like ons op Facebook en maak kans op een
uniek shirt om trots op te zijn...

made
in
heijen
.nl

WIN

dit coole
T-shirt

www.rovermedia.nl

Made in
heijen.nl

Augustinusweg 34,
5853 ED Siebengewald
tel 0485-0441346
0615427080

Zorgboerderij de lindehoeve

Opendag 2016
Op zondag 29 mei
Op deze dag bent u van harte
welkom om eens een kijkje te
komen nemen bij onze zorgboerderij. Wij laten u dan zien hoe
ons team van vaste begeleiders er
samen met enkele hulpboeren
voor zorgen dat alle kippen, eenden, geiten, schapen en ezels te
eten krijgen en geknuffeld worden. Dat we zelf dierenhokken
maken, brandhout zagen, appelstroop maken en het erf onderhouden. Ook werken we samen
in de moestuin en halen we hooi
binnen

Van harte
welkom
11.00-15.00
Hèjs Nèjs uur
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•

Zelf gemaakte appelstroop.

•

Heerlijke honing
van onze eigen bijen.

•

Door onze hulpboeren gemaakte producten kopen.

•

Rondwandelen over het erf
van onze zorgboerderij onder
de enthousiaste begeleiding
van een hulpboer.

•

Kopje thee of koffie drinken
met eigen gemaakte cake.

•

Gewoon genieten van de
rust en de sfeer.

•

Wij zoeken nog nieuwe
hulpboeren, en vrijwilligers!!

Kom kijken, proeven, genieten!

Kom je ook?!

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

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Interview

“Er is geen pèdje in de verre omtrek

waar we nog nooit gefietst hebben.”

Het lijkt wel of de dood ons de laatste maanden in Heijen op de hielen zit. Van hoeveel
aardige Heijenaren hebben we onlangs al afscheid moeten nemen. Te veel om op te
noemen. Enige weken geleden hadden wij een mooi interview met drie vrienden voor het
leven: Fons Coenders, Karel Lucassen en Jan Lamers. Er werden herinneringen opgehaald
door de heren, die van zichzelf zeiden dat ze nog kras en slim waren. De tekst en de foto’s
waren nog maar net gereed toen ons het droevige bericht bereikte dat Fons na een kort
ziekbed was overleden, dus nog voor publicatie van het interview. Wat nu. In goed overleg
met Fons’ kinderen Hans en Henriet en met Jan en Karel is besloten de tekst en de foto’s
toch te plaatsen. Hier en daar hebben we de tekst natuurlijk iets aan moeten passen, maar
omdat dit zo’n unieke vriendschap is, en nu dus was, die bijna tachtig jaar heeft geduurd
zou het jammer zijn geweest het interview niet te plaatsen. Bij dezen dus.
We hebben het er al eerder over gehad: in
Heijen zijn vele vriendengroepen die elkaar
jarenlang door dik en dun trouw blijven
en wij hebben weer zo’n groepje ontdekt.
Drie vrienden voor het leven. Wie zijn het?
Heijenaren in hart en nieren en alle drie met
hun eigen “specialiteit”.
Fons Coenders
Fons werd geboren op 22 augustus 1931 in het
pand waarin nu het Heijs Hepke is gevestigd.
Vader en moeder hadden een kolenhandel
en verkochten levensmiddelen. Op 14-jarige
leeftijd verliet hij de school en ging in de leer
bij fietsenmaker Wilbers in Gennep. Het eerste
jaar verdiende hij daar twee gulden vijftig per
week, dat is ongeveer een euro en twintig
cent. Per wéék! Dat was direct na de oorlog.
De verdiensten gingen in vijf jaar gestaag
omhoog naar zeventien gulden vijftig per week
(ongeveer acht euro). En hoe gek het ook
klinkt, Fons heeft er toch van kunnen sparen
en nam al heel jong de fietsenhandel van zijn

ome Piet Boumans over. In later jaren bouwde Fons
het bedrijf uit tot wat het nu is. Een wijd en zijd
prima bekend staande fietsenhandel. Zoon Hans
heeft de zaak overgenomen, maar Fons mocht altijd
graag zijn gezicht laten zien in de werkplaats. Zijn
dienstjarenaantal staat op 71!
Fons trouwde met Mientje Deenen en het stel kreeg
twee kinderen en vier kleinkinderen. Helaas overleed
Mientje zeven jaar geleden. Fons kwam alleen te
wonen in de aanleunwoning bij de winkel.
Fietsen was Fons’ lust en leven. In de vijftiger en zestiger
jaren trok hij veel op met bekende wielrenners. Hij
zorgde voor de montage, reparaties en onderhoud
van de fietsen van bijvoorbeeld Wim Gramser, Jaap
Kersten en Harrie v/d Kamp. Jaap Kersten heeft zeker
vier keer de Tour de France gereden. Fons is nooit bij
de Tour geweest maar was wel volop in bedrijf bij
andere, kortere wielerkoersen. Zoals bij de Ronde
van Vlaanderen. Jaap Kersten was een goede knecht
in het peloton en reed onder andere voor Charly
Gaul (die in 1958 de Tour de France won), Jan Nolte,
vervolg op blz 22
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Plasmolen. De laatste vijf jaar van zijn werkzame leven
werkte hij bij Bögels in Groesbeek. Op 57-jarige leeftijd
kon Karel in de VUT. Karel en Mientje kregen een dochter,
Toos, die getrouwd is met Laurens Franken. Er zijn twee
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Ook Laurens
is timmerman. “We zijn allebei houtwurmen” zo vat Karel
het samen. Karel heeft vaak geholpen bij het bouwen
van het huis van Toos en Laurens aan de Heikampseweg.
Meubels maken kan Karel ook. Hij heeft menige kast
getimmerd.

Jarenlang gingen ze samen veel fietsen.

Wout Wagtmans, Wim van Est en Peter Post. De renners
waren allemaal in goede conditie, volgens Fons.
Ze reden een koers van 200 tot 250 kilometer en stapten
daarna in de auto om nog eenzelfde afstand naar huis te
rijden. Maar misschien kwam dat ook wel doordat er hier
en daar wel fors “gesnoept” werd. Zodra ze de grens
naar België over waren gingen ze er naar de apotheek
en daar werd een onduidelijk doosje opgehaald. Na de
koers keek Fons de fietsen na, repareerde mankementen
en zette ze in de auto. Fons ging altijd naar Zesdaagsen:
Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Keulen, Dortmund.
Fons heeft de programmaboekjes allemaal bewaard. Als
Peter Post of een andere Nederlander won dan was het
feest. Al die jaren heeft Fons het wielrennen bijgehouden.
Fons heeft ook gevoetbald in het eerste elftal van VV
Heijen, hij speelde rechtsbuiten.Verder was hij lid van het
Gilde.
Karel Lucassen
Karel is geboren op 25 november 1931 op de Diekendaal.
In 1932 verhuisde het gezin naar de Schoolstraat, nu
Kasteelstraat. De moeder van Karel overleed toen Karel
vier maanden oud was. Het grootste deel van zijn jeugd
bracht hij door bij het gezin van zijn oom. Hij trouwde
met de Escharense Mientje van Iersel, deze maand 60
jaar geleden. We gaan nog apart een keer naar Karel en
Mientje toe om hun verhaal te horen, dat houden jullie
nog tegoed.
Zijn beroep was timmerman. Eerst werkte hij bij
Bouwcombinatie Lam Coopmans, daarna bij Bouhuis in
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Een twintigtal jaren was Karel lid van fanfare EMM
en speelde hoorn. Maar zijn grote liefde is toch wel
Voetbalvereniging Heijen.Tot zijn 35e heeft hij gevoetbald.
Hij speelde rechtsbinnen. Hij heeft vele taken binnen de
vereniging vervuld. Zo is Karel zelfs een jaar voorzitter
geweest. En, ook moj, in 1968 was hij Prins Carnaval van
de Wortelpin.
Karel woont aan de Kasteelstraat in het huis waar het
gezin in 1932 was gaan wonen. Hij mag nog steeds graag
tuinieren en op woensdagmorgen gaat hij gymmen in
D’n Toomp.
Jan Lamers
Jan is geboren op 4 juli 1931 en daarmee de oudste
van het drietal. Jan woont in zijn geboortehuis aan de
Kasteelstraat en is getrouwd met Mia uit Siebengewald.
Er zijn drie dochters en een kleinkind. Jan heeft jarenlang
gewerkt bij Hendrix’Veevoeders als onderhoudsmonteur.
Bij dit bedrijf heeft hij tevens het technisch magazijn mee
opgebouwd. Eerder werkte Jan bij Wientjens in ’t Ven
totdat hij in militaire dienst moest. Na dienst werkte
hij ook nog bij Metaalwarenfabriek Bergen en enkele
jaren bij Theo Kerkhoff, de smid. Hier verrichtte hij
voornamelijk laswerk. Ook Jan kon vroeg met de VUT.
Jans grootste hobby is zijn tuin, die ziet er altijd perfect uit.
Omdat het toch wel veel werk is, dat bijhouden, heeft Jan
een hulpmiddel gevonden. Een grasmaairobot die zelfs
door weer en wind drie keer per dag over het gazon
raast. Een genot om naar te kijken!
Jan is de man van de muziek. Van zijn veertiende tot zijn
zeventigste is hij actief lid geweest van fanfare EMM en
speelde bugel. Hij is nu erelid. Hij begon in 1945 met
muziekles bij Jan Linssen, samen met Wim Linssen, Thei
Brons en Jan Broenen. Prachtige herinnering: de eerste
sacramentsprocessie na de bevrijding, die de fanfare

Interview

Karel,

ste foto die van de drie heren
Fons en Jan. Waarschijnlijk de laat

is gemaakt.

sfeervol opluisterde. Er liepen maar negen muzikanten mee en de
instrumenten hadden door het oorlogsgeweld ook veel te lijden
gehad, maar het was zeer indrukwekkend.
We vragen de heren waar ze het meest trots op zijn.
Fons zei: “Dat ik nu met hulp vooral van mijn dochter Henriet nog
steeds op mezelf kan blijven wonen. En dat ik de zaak heb opgebouwd
en dat Hans het heeft voortgezet. Verder ben ik ook wel trots op
mijn fietskennis. Als er tien mensen in de kerk zitten en de fietsen
staan buiten, kan ik zeker zeven mensen opnoemen die binnen zitten.
Ook dat je onze fietsen overal ziet! Tot in Barcelona toe…”
Karel is het meest trots op de kampioenschappen met VV Heijen.
Dan was het feest. Hij gaat ook nog altijd naar alle wedstrijden van
het eerste elftal kijken.
Jan: “De mooiste tijd met de fanfare was toen Louis v/d Waarsenburg
dirigent was. Een speciale activiteit was de ontvangst van de
volksdansgroepen op het Gennepse stadhuis. Wij liepen met de
fanfare voorop en de groepen traden op. Er stonden honderden
mensen langs de kant. Ja, dat was moj. Maar ook van het concert op
de Maas toen EMM honderd jaar bestond heb ik enorm genoten.”
Alle drie zijn ze in 1944 met hun families geëvacueerd geweest.
Hieraan bewaart men geen mooie herinneringen.
Door hun hoge leeftijd waren/zijn de heren vaak de oudste. Zo was
Fons het oudste (ere)lid van het Gilde, Karel is het oudste lid van V.V.
Heijen en Jan het oudste (ere)lid van de fanfare. Daar hoef je verder
niets voor te doen, aldus de drie mannen. Dat gaat eigenlijk vanzelf.
Gezamenlijke belevenissen
De mannen kennen elkaar al vanaf de lagere school toen ze jarenlang
bij elkaar in de klas zaten. Toen is de vriendschap al begonnen. Zo
lang ze getrouwd zijn gingen ze gezamenlijk op vakantie. Ook de

Jan is de fanfareman, dat zie je zo.

vrouwen konden goed met elkaar overweg.
Ze kunnen zich niet herinneren dat ze ooit
apart op vakantie zijn geweest. Meestal werd
er een busreis geboekt. Mooie herinneringen
aan Duitsland (de Bodensee), Oostenrijk
(de Grossglöckner) en Praag waar de foto
is gemaakt die op deze bladzijde staat. Je ziet
het zo: Jan is een fanfareman, altijd rechtop
in de houding! “We hebben toch altijd veul
schik gehad…” zeggen ze met pretogen.
Wat hen verder verbond zijn de vele
fietstochten die ze samen ondernomen
hebben. Vroeger gingen ze met zijn drieën
iedere zondag fietsen, Fons ging om
gezondheidsredenen al enige tijd niet meer
mee. “Er is geen pèdje in de verre omtrek
waar we nog nooit gefietst hebben.” Na het
fietsen dronken ze bij een van drie een kopje
koffie en een borreltje. Iedere week troffen
ze elkaar wel ergens. In moeilijke tijden
steunden ze elkaar. Een hechte vriendschap
die bijna tachtig jaar heeft geduurd. Het
overlijden van Fons maakte er helaas een
einde aan.
Wij wensen de familie Coenders veel
sterkte bij dit enorme verlies en hopen met
de publicatie van dit verhaal een positieve
bijdrage en troost te hebben geboden bij
de verwerking van het verdriet.
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Een heel mooie Goede Doelen Week!
Twee vergaderingen waren er voor nodig om de coördinatoren van de negen fondsen weer
helemaal klaar te stomen voor de Goede Doelen Week 2016. Met de ervaringen van vorig jaar
en de aanbevelingen van derden verliep de voorbereiding heel soepel. Volgens het draaiboek
werden de verschillende taken weer verdeeld en keurig volgens schema uitgevoerd.
Woensdag 13 april konden de collectanten
de collecte-emmers, collecte-enveloppen,
identiteitsbadges en andere attributen in het
parochiezaaltje ophalen. De enveloppen zijn
door de collectanten meteen huis aan huis in
heel Heijen bezorgd.
Woensdag 20 april werd om 18.00 uur het
startsein gegeven voor het ophalen van de
enveloppen. Evenals vorig jaar was het dorp
opgedeeld in 18 wijken plus een extra collecteemmer voor onze Poolse gasten. In iedere wijk
gingen 2 collectanten gezamenlijk op stap om
de - hopelijk goed gevulde - enveloppen weer
op te halen. Helaas werd niet overal, om welke
reden dan ook open gedaan. Hier werd de
volgende avond nogmaals aangebeld.
Als weer niet thuis werd gegeven, werd er een
herinneringsbriefje in de brievenbus gedaan
met daarop de mededeling dat men alsnog
kan doneren door de enveloppe in de bij de
Troefmarkt geplaatste collecte-emmer te
deponeren. Hier werd nog door 10 personen
gebruik van gemaakt.
Het “zenuwcentrum” was dit jaar wederom
ingericht bij “Plan B”.
Voor de organisatie was het natuurlijk spannend
om te weten of het mooie resultaat van vorig
jaar weer gehaald zou worden.
Na binnenkomst werd de collectanten een
kopje koffie of thee aangeboden en na opening
van de emmers kon men vrijwel meteen
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beginnen met het tellen en controleren van de donaties.
De collectebrieven werden doorgestuurd naar het
“zenuwcentrum”. Hier werden de bedragen per wijk,
per brief en per fonds door de “kloppers” met behulp
van de lezers in een speciaal computerprogramma
ingevoerd.
Zo kon op de eerste avond al om 21.00 uur de
tussenstand bekend gemaakt worden.
Aan het eind van de tweede collecteavond kon zelfs
al om 20.45 uur een voorlopig totaal bedrag en de
verdeling hiervan over de verschillende fondsen
genoteerd worden. Na het leegmaken en tellen van
de collecte-emmer bij de Troefmarkt bedraagt de
totale opbrengst van de Goede Doelen Week collecte
2016 € 6811,50.
In tegenstelling tot vorig jaar is er tot op heden (nog)
geen donatie gedaan door het bedrijfsleven in Heijen.
Na aftrek van de gemaakte kosten voor o.a. enveloppen,
drukwerk etc. kan dit jaar het mooie bedrag van
€ 6640,13 aan de goede doelen overgemaakt worden.
U, inwoners van Heijen, heeft dit als volgt over de 9
deelnemende fondsen verdeeld.
Brandwondenstichting :
615,64
€
Hartstichting:
€ 1028,99
Jantje Beton:
514,79
€
Kinderhulp:
€
388,79
KWF:
€ 1310,94
Longfonds:
€
725,14
Nierstichting:
€
834,99
Rode Kruis
€
562,19
Pr. Beatrix Spierfonds:
€
658,66
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Opperste concentratie bij het tellen.

Namens deze fondsen heel, heel hartelijk bedankt voor uw
bijdrage.
Ook is een “dank je wel” op zijn plaats voor de collectanten
van de verschillende fondsen, die dit mooie bedrag toch maar
eventjes in twee avonden hebben opgehaald. Als tegenprestatie
mogen ze nu een jaartje uitrusten. Ook de inwoners van
Heijen krijgen een jaartje rust: zij krijgen in ieder geval tot april
2017 geen collectanten van de deelnemende fondsen meer
aan de deur.

DE COMBI-APK
VOOR € 19.

APK MET GRATIS OPEL ZOMERCHECK.
De Groote Heeze 56
6598 AV Heijen
www.ves-autoschade.nl

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

U wilt zorgeloos met uw Opel op vakantie. Daarom heeft Opel nu een APK met gratis
Opel Zomercheck. De Combi-APK. En dat voor maar € 19, All-in. Zo kunt u veilig en
gerust de zomer in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

Cuijk, Ewinkel 4, (0485) 33 65 00.
Hèjs Nèjs
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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
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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

Windturbines aan de rand van Nationaal Park de Maasduinen
Nogmaals de windturbines:

Dit brengt zowel voor de gemeente Bergen alsook voor
onze gemeente Gennep het nodige op in de vorm van
toeristenbelasting en horecaopbrengsten en dus ook
werkgelegenheid, zeker daar toerisme een speerpunt van
beide gemeenten is.

In het Hèjs Nèjs van februari heb je de oproep en uitleg van
een aantal agrariërs in het buitengebied kunnen lezen over het
plaatsen van een aantal windturbines.
Nu is iedereen welkom een oproep te doen in het Hèjs Nèjs, daar
is niets mis mee. Maar als wij horen dat er ook omwonenden zijn Teven
s verwijzen wij naar een ingezonden brief in het
die deze windturbines niet zo zien zitten, dan hebben ook zij
er 1Gennep van 27 april, waarin de burgemeester van Gennep,
naar onze mening recht op een tegengeluid te laten horen. Wij de heer
P. de Koning, aangeeft dat de gemeente Gennep zich
zijn ons ervan bewust dat discussies in onze kleine samenleving met
betrekking tot de mogelijke plaatsing van windturbines
eigenlijk niet in het Hèjs Nèjs thuishoren, daarvoor zijn krante
n, in het Reichswald grote zorgen maakt omtrent de zaken die
TV en sociale media meer geschikt, maar deze ene keer willen
wij zojuist beschreven zijn.
een uitzondering maken, omdat de voorstanders hun standpunt Men
kan er toch vanuit gaan dat als dit voor de plaatsing
wel bekend hebben kunnen maken.
van windturbines aan de noordzijde van de gemeente geldt,
Bovendien zijn wij van mening dat door beide artikelen
te de gemeente toch eenzelfde mening zal toegedaan zijn voor
plaatsen het voor ons Heijenaren gemakkelijker kan worden een molen
s die aan de zuidzijde van de gemeente geplaatst
gefundeerde mening te vormen.
worden.
De Redactie
Afgelopen november zijn wij als omwonenden van het gebied
rondom het Nieuw Erf opgeschrikt door het feit dat een
drietal agrariërs het plan heeft opgevat om hier een aantal
windturbines te willen plaatsen.
Als omwonenden zijn wij zeker niet tegen deze vorm van
energiewinning daar het ons ook duidelijk is dat we alternatieve
vormen van energie moeten vinden om de opwarming van
de aarde een halt toe te roepen.
Windenergie is een van de alternatieve vormen van energ
ie.
Het is echter wel een vorm, die gezien de snelle ontwikkelingen
en innovaties rondom andere vormen van winning (o.a. zonne
energie) waarschijnlijk over enkele jaren achterhaald zal zijn.
Effecten van windturbines kun je vinden op de websites van
de NLVOW en de NKPW.
Hier kan men zich ook een beeld verschaffen van het feit dat
er ook nadelen aan deze vorm van energiewinning kleven.
Te denken valt hierbij aan horizonvervuiling, overlast van
geluid welke zowel voor mens als dier kunnen gelden.
Wij en met ons vele anderen vinden dat het Maasduinengebied
een uniek natuurgebied is, waar naast de mensen uit de direct
e
omgeving en de nabijgelegen dorpen van de vrijheid, rust
en
natuur kunnen genieten en dit tevens de reden is dat vele
toeristen hier hun verblijf voor korte of langere tijd plannen.

Oproep
Bij dezen willen wij als omwonenden een oproep doen om
samen met ons een stilte- of belevingswandeling te gaan
doen in dit prachtige natuurgebied, dat als deze plannen hun
doorgang gaan vinden, straks er in deze vorm er niet meer
zal zijn.
Nadere informatie volgt met de data op de website van het
Nationaal Park Maasduinen en Hoeve Carpe Diem.
“Laat de stilte onze natuur zijn.“
Met vriendelijke groet,
Fam. Lamers, Fam Thijssen ( Hoeve Carpe Diem ) en Fam.
Jansen
De bewoners van het Nieuw Erf en bij de Buuken Boom.

Heisa

Het eeuwige leven (2)

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

juni

2016

Zaterdag 04 juni
geen dienst
Zondag 05juni 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 11 juni
geen dienst
Zondag 12 juni 09.30 uur
Gebedsdienst
Zaterdag 18 juni
geen dienst
Zondag 19 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 25 juni 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is
tevens kindernevendienst*
Zondag 26 juni 09.30
Eucharistieviering met het Gregoriaans
Koor

*Dit zal de laatste maandelijkse
kindernevendienst zijn
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Andere beelden uit de bijbel gaan over het eeuwig leven zelf: die over het einde lijken op die
over het begin: een paradijs van oneindige vreugde en van een vanzelfsprekende nabijheid van
God, met bronwater in overvloed. Het is een leven in vrede. Het is als een feest van vreugde,
een feest van verzoening. De schoonheid en zekerheid van dit leven worden in kostbare kleuren
voorgesteld. Het middelpunt van deze heerlijke stad is God zelf: Hij verlicht haar (Openb.21,23);
Hij zal alle tranen afdrogen; er zal geen getreur meer zijn, geen leed, geen dood. De oude wereld
is vergaan (Openb.21,4), de nieuwe is voltooid. Alle grenzen en gevaren zijn verdwenen.
Altijd en overal waar mensen zich niet verzetten tegen Gods handelen, is er al het begin van
de voltooiing. Wat in de ogen van de mensen slechts heel langzaam groeit, wat steeds weer
door zware tegenslagen bedreigd wordt, dat is er nu al bij God. Waar mensen zich met al
hun krachten voor inzetten dat is bij Hem al voltooid. Vandaar ook dat er in het evangelie
staat: “Het Rijk van God is al midden in u” (Lc.17,21). Er is slechts de ene werkelijkheid van
God, die al in deze hele wereld doorbreekt. Zij wordt zichtbaar, ervaarbaar voor hen die voor
God openstaan. Dit betekent geenszins dat het tenslotte op ons doen en laten helemaal niet
aankomt, integendeel. God brengt dit alles wel tot stand maar niet buiten ons om. Christenen
geloven dat alles wat hier aan goeds gebeurt, niet verloren gaat.
Pastoor H. Reijnen

In memoriam: Fons Coenders
Fons werd geboren in Heijen op 22 augustus 1931 aan de Hoofdstraat, in het pand waar nu
‘Heijs Hepke’ is gevestigd. Hij was de jongste van vijf kinderen. Zijn vader had een kolenhandel
annex dorpswinkel en Fons hielp mee met laden en lossen. Hij bezorgde ook boodschappen,
tot aan de grens toe: lopend wel te verstaan.
Soms, zo vertelde Fons graag, kwam hij net aan op het moment dat er de rozenkrans werd
gebeden. Er zat dan niets anders op dan, op dringend verzoek van de betreffende familie,
maar te knielen en mee te bidden. Tsja, het was een andere tijd. Nog meer veranderingen
bracht de oorlog. Het gezin werd geëvacueerd naar Groningen, en wel bij een bakker. Een
geluk bij een ongeluk: er was steeds brood op de plank. Terug in Heijen startte Fons een
fietsenwinkel en in 1960 trouwde hij met Mientje Deenen van café ‘Heijen Zuid’. Ze kregen
twee kinderen: Hans en Henriet.
Intussen had Fons zich ontwikkeld tot een eersteklas vakman op fietsgebied. Vele bekende
wielrenners wisten hem te vinden. Hij was o.a. mecanicien bij meerdere wielerzesdaagsen tot
in Duitsland toe. Fietsen was een grote hobby van Fons: samen met Mientje en vrienden erop
uit, daarvoor moest alles wijken. Toen dat niet meer ging, was dat erg moeilijk voor Fons. Een
belangrijk evenement waren verder ook de reizen naar Canada om de familie te bezoeken.
Hans en Henriet kregen samen vier kinderen: Lotte,Ties, Anika en Suus: dat was een enorme
trots. In 2009 overleed Mientje. Een groot gemis, waar Fons zich op bewonderenswaardige
wijze toch weer overheen zette.
In de laatste periode van zijn leven, toen er meerdere ziekenhuisopnames nodig bleken te zijn,
bleef Fons goede moed houden. Op 30 april 2016 overleed hij. Fons zou hebben gezegd: “Ze
komen ons allemaal een keer halen, er wordt niemand vergeten”. Dat klopt Fons: vergeten
doen we je zeker niet. Bezige handen en een sterke wil vielen na een bewogen leven stil.
Rust zacht Fons!

Heisa

In memoriam: Jacq Boekholt
Jacq werd geboren op 11 april 1932 op de ouderlijke boerderij
aan het Nieuw Erf in Heijen. Hij was de derde in een gezin van zes
kinderen.Toen Jacq 13 jaar was, overleed zijn vader. Dat betekende
veel werken op de boerderij. Het werd al snel duidelijk dat het
boerenbestaan hem in het bloed zat. Zijn broers en zussen boden
hem de mogelijkheid om de boerderij voort te zetten en dat deed
hij dan ook, aanvankelijk samen met Arnold Barten.
Aan het eind van de vijftiger jaren ontmoette Jacq Maria van de
Loo in Ottersum op de kermis. Het toeval wilde dat ze elkaar een
jaar later terug zagen, en wel in … Lourdes!
Barten verliet de boerderij en dat maakte de weg vrij voor Maria
om naar Heijen te komen.
Ze trouwden in 1963, in februari, in een van de strengste winters
van de eeuw.
Jacq en Maria kregen drie kinderen: Hans, Jacqueline en Anita.
Het bedrijf werd intussen succesvol voortgezet: Jacq hield van
vernieuwingen en zo kregen ze als een van de eersten in de
omgeving een eigen melkmachine. Ook Maria deed volop mee:

als tuindersdochter had ze immers “groene vingers”. Naast het
dagelijkse werk was er volop ruimte voor andere dingen. Zondag
was voor Jacq een rustdag: naar de kerk, toepen bij Dries, dutje
doen en op familiebezoek. Samen met Maria reizen maken met
een gezelschap was een geliefde bezigheid. Jacq was een man die
midden in het dorps- en verenigingsleven stond. Bestuurswerk bij
de Jonge Boeren, de Fokvereniging, de Rabobank, de parochie en
de KBO, en dat is nog maar een deel van zijn grote inzet op velerlei
gebied. Jacq werd er koninklijk voor onderscheiden.
Na de verhuizing naar de Sleen kregen Jacq en Maria meer vrije
tijd. Ze genoten intens van de kinderen en kleinkinderen. Het
verrichten van allerlei hand- en spandiensten ging hem, mede door
zijn grote vitaliteit, goed af.
De overgang naar het ziekbed was mede daarom groot. Jacq
verloor tot op het laatst zijn wilskracht en humor niet. Op 11 april
was Jacq jarig, op 12 april overleed hij. Hij was toen, net als Maria,
84 jaar. Het leven heeft Jacq, samen met Maria, veel mooi dingen
gegeven. De herinneringen daaraan blijven. Rust zacht, Jacq!

Vieringenschema
Het vieringenschema voor de periode september 2016 t/m januari 2017 moet weer opgesteld worden. Levert u als Heijense
vereniging een bijdrage aan een mis of dienst? Geef dan zo spoedig mogelijk de datum en verdere gegevens door aan Tiny
Maas. Dit kan naar e-mailadres cornelismaas@home.nl. Graag ontvangt zij uiterlijk de eerste week van juli uw bericht zodat
het nieuwe schema voor de vakantie bekend is. De verenigingen ontvangen hierna ook het volledige overzicht. Bij voorbaat
dank voor het doorgeven en voor uw deelname aan de viering.

In memoriam: Annie Peeters-Janssen
Annie werd geboren op 24 juni 1940 op De Kamp in Well.
Ze was de oudste dochter van Gert Janssen en Anna Heesen.
Ze was de oudste van de vier zussen. In 1956 verhuisde het
gezin naar een nieuwe boerderij op de Belt. Hier leerde Annie
begin zestiger jaren haar latere man Toon Peeters kennen, een
boerenzoon uit Heijen. Annie en Toon trouwden in 1963. Ze
gingen wonen in De Looi in Ottersum. Hun zonen Jos en Geert
zijn daar geboren. In 1965 verhuisde het gezin weer, nu naar
Heijen, naar de Heikampseweg. Deze woning was een van de
eerste huizen op de Heikampseweg. In 1973 werd daar hun
derde zoon, André, geboren.
Qua gezondheid ging het niet altijd goed met Annie en Toon.
Annie lag medio jaren zestig anderhalf jaar in Dekkerswald om te
herstellen van TBC. In 1974 kreeg Toon, die toen pas 37 was, een
hartinfarct waarvan hij nooit meer helemaal is hersteld. Ondanks

alles, bleven Annie en Toon optimistisch in het leven staan. Als het
de kinderen maar goed ging, dat was belangrijk. In 1996 overleed
Toon op 59-jarige leeftijd plotseling aan een hartstilstand. Annie
pakte het leven toch weer op na deze enorme klap.
Ze maakte snel nieuwe vriendinnen en……leerde Martien
kennen. Hij werd haar nieuwe “maatje”. Samen gingen ze op
vakantie tot naar Canada toe. Bij hem vond ze gezelligheid maar
ook steun en troost in moeilijke momenten. Annie stond midden
in de gemeenschap: 50 jaar lid van ZijActief, lid van de KBO,
collecteren voor goede doelen, betrokken bij D’n Toomp. Ze
genoot van haar kleinkinderen, communiceerde met de IPad.
Helaas veel te vroeg overleed ze op 7 april 2016, net als Toon aan
een hartstilstand. Zo’n plotselinge dood bespaart een lijdensweg,
maar maakt het verdriet niet minder. De liefde en de herinnering
leven voort. Rust zacht, Annie.
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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

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.

Een bijzonder kado;
Ontdek onze prachtige
baby- en speelpoppen

www.le-poppen.nl
Onze poppen zijn met liefde
gemaakt van zeer zacht
materiaal en hebben een
geweldige uitstraling.
Fantastisch voor uw
(klein)kinderen,
maar ook een mooie aanvulling
op uw poppenverzameling!
Kom gerust zelf kijken in
onze winkel aan de
Willem Boyeweg 118a
in Gennep
(Naast de Zuidmarkt)
Openingstijden winkel: ma-vr
van 9.00 - 12.30 uur
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Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het
verzorgen van de loonadministratie in de meest
ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening.
Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand
nemen.
Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl

Interview

Kijkje achter de schermen

van het Oranjecomité…

Alsof ze nooit zijn weggeweest, zo lijkt het. Toch heeft het Oranjecomité Heijen
enige jaren van stilstand gekend. Maar in 1995 werd het weer nieuw leven ingeblazen door enkele enthousiaste Heijenaren. Zij wilden voor de kinderen een leuke
activiteit organiseren tijdens Koninginnedag, nu Koningsdag. Er kwam weer een
optocht door het dorp met rood-wit-blauw en oranje versierde fietsen en een spelletjesmiddag die eindigt met pannenkoeken eten. Ook de intocht van Sinterklaas in
Heijen neemt dit comité sindsdien voor haar rekening.
We werden uitgenodigd door het comité om
eens te komen luisteren (en op te schrijven
natuurlijk!) wat het werk voor deze twee puur
Hollandse evenementen inhoudt. Dat deden
we graag en hieronder volgt het antwoord op
onze vragen.
Wie zitten er eigenlijk in het comité?
De leden stelden zich voor: Gerwin Janssen,
Marieke Elbers, Diederik Hol, Eelco Basten,
Sidney Laracker en Suzanne van den Corput.
Marieke is de nieuweling in dit gezelschap. Zij
“rolde erin” door haar bemoeienissen met
Sint & Piet. Al jaren zorgen zij en haar familie
voor leuke Sinterklaasavonden bij mensen
thuis, maar spelen zij ook hun rol bij de intocht.
We weten al welke activiteiten jullie
organiseren, maar vertel er eens iets meer
over?
“We doen het voor de leefbaarheid in
ons dorp” zo betogen ze allereerst “en we
worden daarin ruimhartig bijgestaan door
veel vrijwilligers en bedrijven in het dorp.
Neem nou Koningsdag. We merken dat de
kinderen het fantastisch vinden. Eerst de
optocht door het dorp met de versierde
fietsen. Daarna houden we laagdrempelige

activiteiten voor de kinderen van 2 tot 10 jaar. De
kinderen van groep 7 en 8 en ook de brugklassers
die zich al “te oud” voelen voor deze spelletjes
zetten we in als begeleiders. Zijn ze er toch bij
betrokken maar kunnen zich groot voelen. De
laatste jaren doen we dit in D’n Toomp. Gemakkelijk
bereikbaar, alle faciliteiten voorhanden. We kunnen
buiten spelen als het mooi weer is en anders
bouwen we alle spelletjes binnen op. We doen
niet moeilijk of het wel geen Heijense kinderen
zijn, iedereen is welkom. Ook de kinderen die op
het Heijderbos verblijven en toevallig langsfietsen.
Je betaalt twee euro en je bent binnen. Hiervoor
krijg je veel terug: spelletjes, zakje chips, een ijsje en
eindeloos ranja en pannenkoeken. Meestal hebben
we rond de 130 kinderen.
We hebben een strak draaiboek dat we van
tevoren doornemen en waar nodig aanpassen. De
boodschappen doen we bij Groothandel Snellen
en De Troefmarkt. Dat is handig, want wat we niet
gebruiken kan gewoon terug. Een topper is ook
altijd pony rijden. Hans Thijssen van Bergemo is niet
te beroerd gratis een paar lieve pony’s te brengen
waar de kinderen dan een ritje op kunnen maken.
Natuurlijk is er ook een springkussen, dat krijgen
we van de familie Winkelmolen. Zo zie je dat je met
vervolg op blz 32
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fietsen (foto vorig jaar!)
De optocht met de oranje versierde

weinig middelen en enige subsidie van de gemeente
toch een prachtig evenement kunt organiseren voor
het hele dorp.
Onze tweede jaarlijkse activiteit is de Intocht van
Sinterklaas. Al was die vorig jaar wel erg stormachtig
en konden we het paard alleen met behulp van een
“paardenfluisteraar” in bedwang houden. Iedereen
stond te blauwbekken op de kade, ook de fanfare had
het moeilijk. Maar de verwachtingsvolle gezichtjes van
de kinderen, daar doet iedereen het voor.
Weten jullie trouwens hoe we dat doen met het schip?”
Nee, dat weten wij niet, dus vertel!
Omdat we misschien heel jeugdige lezertjes hebben
omschrijven ze dit liever enigszins cryptisch:
“Sint en Piet kunnen natuurlijk niet met het grote
schip de Maasarm invaren dus moesten ze een list
verzinnen. Het scheepsbedrijf “Maritiem” van Piet
Verdijk die ze kennen van de Mazenburg heeft een
geschikt schip voor deze gelegenheid. Dat schip wordt
met schipper en al gratis ter beschikking gesteld van
Sint en zijn Pieten. Nadat Sint en de Pieten zich hebben
“klaargemaakt” voor de intocht in Heijen (Zit de mijter
recht? Hebben de pieten genoeg pepernoten? Staat
iedereen er mooi gekleurd op?) worden ze naar de
Mazenburg gebracht, waar het schip al klaar ligt. Dan
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wordt er een rondje gevaren over de oude Maasarm
en met een bocht komen ze dan aan op de kade van
Teunesen Zand en Grind. Die kade krijgt van tevoren
even een facelift van Teunesen, zodat iedereen er veilig
kan staan. Sint en Pieten worden welkom geheten
door de Burgemeester van Gennep en zijn echtgenote.
Vorig jaar, met de storm, ging dat even mis. De paraplu
van de echtgenote hield het niet en klapte de andere
kant op. Ja, dat was wel even lachen! Maar goed, na het
welkomstwoord en de Sinterklaasliedjes begeleidt de
fanfare de hele stoet met Sint in een koetsje richting D’n
Toomp. Dat paard en koetsje worden ook weer door
Bergemo ter beschikking gesteld. Vrijwilligers regelen
het verkeer. Voor de Sinterklaasintocht verzinnen
wij altijd een thema. Op de kade ontstaat er een
“probleem”: pepernoten kwijt, staf van Sinterklaas krom,
Pieten brengen verkeerd snoepgoed mee, enzovoort.
Dat probleem wordt tijdens het optreden van Sint en
zijn Pieten in D’n Toomp weer opgelost. Bijvoorbeeld
bij het geval van de kromme staf bestelde een van de
Pieten op zijn IPad een nieuwe. Als je dat vóór 3 uur
doet, wordt het pakje nog dezelfde dag gebracht. En
ja, even later kwam postbezorgster Joselien geheel in
Post NL ornaat de nieuwe staf brengen. Zoiets vinden
niet alleen de kinderen prachtig. Aan het eind van de
middag krijgen de kinderen een zakje snoep en is het
Sinterklaasfeest officieel begonnen. “
Iedereen is vol lof over de samenwerking met en

Sint en al zijn Pieten op de stoep bij TLight

dankbaar voor de vrijwilligers en de diverse bedrijven die
sponsoren. Marieke memoreert aan het feit dat zij en haar
familie altijd gebruik mogen maken van het bedrijf TLight
van Frank en Maike van den Berg om zich klaar te maken
voor wat komen gaat.
Continuïteit
Dat is wel een bron van enige zorg. Hoe gaat het in de
toekomst eruit zien? Kunnen we deze voor de leefbaarheid
onontbeerlijke festiviteiten nog wel blijven organiseren, zo
vraagt het comité zich af. Ze zijn dan ook op zoek naar
mensen die zich hiervoor willen inzetten. Als comitélid
maar ook als vrijwilliger of vrijwilligster is iedereen welkom.
Ze kunnen best een “paar handige mannen” gebruiken die
kunnen klussen op die dagen. Kijk eens op de website van het
Oranjecomité: www.oranjecomiteheijen.nl.
De tijd die er in gestoken moet worden beperkt zich tot de
twee dagen van de evenementen en twee of drie vergaderingen
voorafgaand aan het evenement. Verder moeten er rondom
de festiviteiten enige hand- en spandiensten worden verricht.
De draaiboeken gaan al jaren mee en het is voor iedereen
duidelijk wat er verwacht wordt. Lijkt het je iets? Neem dan
contact op met een van de leden van het comité of laat een
berichtje achter op de website.

p aan bij de kade van Teunesen.
Met het schip van Piet Verdijk komt het gezelscha

Ha lekker! Pannenkoeken....

van mevrouw De Koning....
De storm op de kade vernielde de paraplu

Hèjs Nèjs
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Spekhappen is het nieuwe koekhappe
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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
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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.

Woensdag 25 mei
13.00 uur
KBO afd. Heijen - Fietstocht

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,-.

Donderdag 2 juni
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.
Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar
hejjemojjer@heijen.info of bel naar
06 3989 7697
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
jan.teerling@heijen.info
Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Harrie Janssen
Stella Roodbeen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
Oplage:
900 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op:
28 juni 2016

Vrijdag 3 juni
Zaterdag 4 juni
Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Jeugdkamp
Zaterdag 4 juni
Sportpark “de Heikamp”
14.00 uur Sportpark
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Aansluitend:
Muzikale avond met “Soreway” en “Kofferbent”.
Donderdag 23 juni
12.00-18.00 uur
Zij-Aktief - Fietstocht met excursie naar
Kunstatelier de Hei Vianen
Vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni
Pica Mare 20.00 uur
Zomer Proms Gennep
Harmonie Unitas et Fidelitas
m.m.v. Slagwerkgroep Fanfare EMM
Zaterdag 3 september
Zondag 4 september
Maandag 5 september
Dinsdag 6 september
Terrein Nieuwwijkstraat - Kermis
Zondag 4 september
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kermis Frühschoppen

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
0485 - 545500
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
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

