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MENSEN MEKKEREN
MEER DAN GEITEN….

Voor u ligt de laatste Hèjs Nèjs (hierna HN) vóór de vakantieperiode.
De volgende HN komt eind augustus uit. Uiteraard blijft de site in de
lucht voor nieuws en andere interessante artikelen en bijdragen.
Als u HN de komende maanden mist: op de site staan alle uitgaven tot
nu toe. Op een zomerse dag, lekker in de schaduw met laptop op schoot oude HNen lezen….Het is
maar een idee.
Deze HN staat weer boordevol met artikelen, nieuwtjes etc. Een kleine bloemlezing: veel
verenigingsnieuws en info geplakt op het prikbord; een verhaal over geitenbedrijf Melis, een verhaal
over de reünie van klas 6 lagere school 1966, Van Toen tot Nu over een pand aan de Smele en een
mooie bijdrage over het voetbalteam uit Heijen, dat aan de Special Olympics deelneemt.
Wij wensen u behalve een mooie vakantieperiode, weer veel lees- en kijkplezier.

VOETBAL EXTRA:
JE WINT AL ALS JE MEEDOET….
Verder in dit nummer: 4 column | 4-9 verenigingsnieuws | 11+17 prikbord | 24+25

heisa | 35 agenda en belangrijke telefoonnummers
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Column
Hobby’s; enkele persoonlijke
ontboezemingen
Een mens moet naast zijn dagelijkse werkzaamheden, al dan
niet in dienst van een baas, hobby’s hebben. Nou is moet een
groot woord (het klinkt ook zo dwingend) en in dit verband
niet zo geschikt. Want hobby’s zijn immers liefhebberijen, dingen die je graag doet, zonder daartoe gedwongen te zijn. Na
een werkzaam leven van ruim 43 jaar is er voor mij veel ruimte
voor het uitoefenen van hobby’s, eigenlijk zijn deze een beetje
in de plaats gekomen van het werkzame leven. In die zin is er
eigenlijk niet veel veranderd, zij vullen een belangrijk deel van
het wekelijks beschikbare aantal uren na aftrek van de noodzakelijke slaapuren.
Een grote hobby ook qua tijd is het voorzitterschap van Hèjs
Nèjs. Ja, daar ben je vrijwel dagelijks mee bezig, vaak daadwerkelijk maar altijd speelt het wel op de achtergrond. Nu even
daadwerkelijk voor de maandelijkse klus van het schrijven van
deze column. Gelukkig beschikt Hèjs Nèjs over een zeer bekwaam en betrokken redactieteam (schrijver van de interviews,
notuleren bij interviews, verzamelen van bijdragen voor verenigingsnieuws en prikbord, fotografen, up-to-date houden van de
agenda van gebeurtenissen in Heijen, de zorg voor de advertenties en de verspreiding van Hèjs Nèjs en vooral ook meeden-

ken over de opzet en samenstelling van Hèjs Nèjs); daarnaast
beschikken we over gastschrijvers (bijdragen over de natuur en
over de geschiedenis van bekende Heijense gebouwen) en is de
opmaak in professionele handen bij de Rovermedia Group.
Een andere hobby is muziek maken. Al sinds mijn 11e (de eerste
muzieklessen bij Wim Linssen in de garage) speelt klein koper
(piston, cornet, trompet maar met duidelijke favoriet de bugel)
een grote rol. Vele jaren bij fanfare EMM, met prachtige herinneringen aan optredens, concoursen, maar ook de processies
met die prachtige, gedragen muziek, zoals ‘Onze Lieve Vrouw
Onder De Linden’. Ook 10 jaar bij Die Original Maastaler, met
een keur van optredens in binnen- en buitenland en vooral ook
veel warme gevoelens van kameraadschap: het samen muziek
maken en delen van je dagelijkse beslommeringen. Sinds enige
tijd is er mijn deelname aan het Seniorenorkest Noord-Limburg. Pas nog een prachtig optreden bij De Haartse Hoeve in
Beugen. Een mooie zomerse dag, in een open veldschuur met
zeer enthousiast publiek. Voor de bewoners maakten we veel
herinneringen aan vroeger los; je zag de mensen zichtbaar genieten. En dat geeft, naast het samen muziek maken, extra veel
voldoening.
En er is (veel) meer, zoals veel fietsen, werkgroep Historisch
Heijen, koken, moestuin, kleinkinderen et cetera.
De bekende geraniums staan buiten en niet voor het raam. Er
achter gaan zitten kan wel, maar dan wel buiten midden tussen
het groen en de zingende vogels.
Als u het lezen tot hier hebt volgehouden, wil ik graag met u
delen, dat ik hoop nog lang op bovenstaande wijze invulling te
kunnen geven aan mijn leven en u lastig te kunnen vallen met
stukjes in Hèjs Nèjs zoals dit verhaaltje. Ik wens en gun u veel
genoegen bij het uitoefenen van uw hobby’s.

Jubilaris Mariek Vloet bij De Zonnebloem
Woensdag 11 mei is Mariek Vloet gehuldigd omdat zij al 25 jaar
vrijwilligster is van De Zonnebloem afdeling Heijen. Mariek heeft
zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en verdient
daarmee een gouden insigne. In mei 1991 is Mariek begonnen als
vrijwilligster bij de Zonnebloem in Heijen. Zij is zeer betrokken
bij de afdeling. Mariek bezoekt verschillende gasten en helpt
bij diverse activiteiten en uitstapjes. Een speciale activiteit voor
Mariek is de Sinterklaasmiddag voor onze gasten. Hiervoor
verricht ze op de achtergrond veel werkzaamheden.
Op 11 mei hielden we ons jaarlijks vrijwilligersuitstapje. Dit
uitstapje eindigen we altijd met een etentje. Tijdens het etentje
kreeg Mariek na een prachtige toespraak van regiovoorzitster
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Corrie Beckers het gouden insigne uitgereikt. Namens
de afdeling ontving zij het beeldje de Waardering en een
bos bloemen van voorzitster Lizet Roelofs. Mariek heeft
de onderscheiding zeer verdiend en wij willen haar hierbij
nogmaals hartelijk danken voor haar inzet en betrokkenheid.
Zoals het districtshoofd onlangs in onze vergadering verwoordde:
het werk van De Zonnebloem wordt gedaan door de vrijwilligers.
Ook hij sprak zijn grote waardering uit voor Mariek.
Bestuur Zonnebloem afdeling
Heijen

Verenigings- en ander nieuws

V.V. Heijen: Het voetbalseizoen zit erop
De voetbaljaargang 2015-2016 is achter de rug. Het was voor de
club een bewogen jaar met velerlei gezichten.

genomen. Met name de dames zullen straks kunnen concluderen
dat ze er in dit opzicht flink op vooruit zijn gegaan.

De teams: voor- en tegenspoed
Zoals in de vorige Hèjs Nèjs al gemeld kon de kampioensvlag
meerdere keren gehesen worden. Het derde elftal bij de senioren
en het C1-jeugdteam waren alle tegenstanders de baas. Het team
van Voetbal Extra 1 zorgde helemaal voor een unicum door twee
keer in het jaar de hoofdprijs te pakken.
Helaas moest er ook een denkbeeldige vlag gestreken worden.
Vrij onverwacht, zeker gezien de positie in de winterstop, eindigde
Heijen 1 uiteindelijk op de voorlaatste plaats. Dit betekent dat
het eerste elftal het volgend jaar een niveau lager, de 5e klasse,
actief is. Het feit dat het team degradeerde had zeker niet alleen
met het voetbal te maken. Het eerste elftal had zonder meer het
meest te maken met de genoemde vele gezichten, die dit seizoen
kenmerkten.
Hoe dan ook, Heijen 1 zal na een welverdiende vakantie het
verloren gegane terrein proberen te heroveren.

Bedrijventoernooi zeer geslaagd
V.V. Heijen kan met grote tevredenheid terugkijken op het 10e
bedrijventoernooi. Het toernooi vormde de afsluiting van het
seizoen.
Onder prima weersomstandigheden streden op 4 juni 12 teams
om de wisselbeker en de sportiviteitsbeker, beiden beschikbaar
gesteld door Spit Natuursteen te Heijen. De finale werd gespeeld
tussen de teams van de Stadsherberg en SCA Hygiëne Products.
In de eindstrijd werd niet gescoord, waarna de Stadsherberg
een spannende strafschoppenserie in hun voordeel besliste. De
sportiviteitsprijs werd door de scheidsrechters toegekend aan de
ploeg van het Heijs Hepke. In feite verdienen echter alle teams een
compliment voor hun bijdrage aan het voetbaltoernooi.
Na het voetbalgebeuren was het prima toeven op het sportpark
onder de muzikale klanken van de bands Kofferbent en Soreway.
Aan het eind van de dag kon niet anders geconcludeerd worden dan
dat de combinatie van voetbal en muziek het tweede lustrum meer
dan waard was. Tenslotte: In augustus gaat de bal weer rollen en
start er een nieuwe
vo e t b a l j a a r g a n g .
Na een EK zonder
Nederland kijken
we er naar uit.

Vernieuwbouw accommodatie
Evenals in voorgaande jaren wordt ook deze zomerstop gebruikt
om de accommodatie te vernieuwen. Een jaar geleden is reeds
een begin gemaakt met de aanpassing van de vier voorste
kleedlokalen. De komende weken wordt het tweede deel van deze
werkzaamheden verricht, waarna de kleedruimtes er weer een
tijdje tegen kunnen.
Verder worden de toiletruimtes in de kantine onderhanden

Heisa 2016
We hebben weer allemaal genoten van het Heisa Weekend! Jong
en oud heeft weer een leuk weekend achter de rug en weer
hebben we gezien hoe mooi Heijen Samen is.
De vrijdagavond jeugddisco was erg leuk, de jeugd heeft genoten
en had nog uren door willen gaan! De seniorenmiddag op
zaterdag was een groot success en was een heel gezellig feest.
Proost! heeft de zaterdagavond laten knallen! Het was een echt
feest!
De Pinkstermis is enorm goed bezocht en aanvolgend werden
de taarten aangesneden voor Heel Heijen Bakt! Dit jaar met als
goede doel; Stichting BultersMekke Assistance Dogs.

van de Stadsherberg
Het winnende team

De pinksterspelen konden gelukkig onder het zonnetje gespeeld
worden en vormden een uitdaging voor iedereen. Strike2! Heeft
dit jaar het Heisa Pinksterfeest afgesloten met een spetterend
optreden tot de laatste minuut.
Kortom: een Prachtig Heisa Weekend!
Wij willen alle sponsoren en alle vrijwilligers hartelijk bedanken
voor hun bijdrage en steun voor dit weekend, zonder jullie geen
Heisa!!
Bedankt ook alle mensen die Heisa 2016 bezocht hebben, het
was een prachtig feest!
Het Heisa Team.
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

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!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo

T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By Frank

ONT ADV_HN.indd 1
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Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Verenigings- en ander nieuws

Beach Party !
De jeugd van Fanfare en Slagwerkgroep EMM zit al helemaal in de
startblokken. Op vrijdag 1 juli in D’n Toomp willen zij graag aan heel Heijen
hun vorderingen op muziekgebied laten horen.
Op dit moment zijn drie leerlingenorkesten actief: het B-orkest voor de
blazers bestaat sinds februari dit jaar en telt negen leden. Zij repeteren
iedere maandagavond onder leiding van de jeugdige Niels Hendriks. De
B-slagwerkgroep bestaat al een jaar of vier. De twaalf leden staan onder de
hoede van Guido Pouwels .Net voor de Kerst vorig jaar begon de derde
slagwerkgroep: De C-Slagwerkgroep bestaande uit zeven kinderen die
net begonnen waren met de opleiding tot slagwerker. Slagwerker Merijn
Lambregts vond het een uitdaging deze leden te begeleiden. Hoewel de
kinderen allemaal individueel les krijgen van een aantal jonge, bevlogen leraren
was de behoefte groot om ze bij elkaar te brengen om samen te oefenen
en een aantal leuke muziekstukken in te studeren. Het stimuleert het leren
samenspelen, het luisteren naar elkaar en vlak ook de sociale aspecten niet uit.
De jeugd van EMM wil zich graag presenteren aan een groot publiek en
dat gaat dus gebeuren op vrijdag 1 juli. De drie orkesten zullen ieder apart
een aantal nummers laten horen. Het nummer Let it go uit de Disney film
Frozen is favoriet. Ook een prachtig stuk met de naam Western Movie staat
op het programma. Het is filmmuziek waarin allerlei elementen uit het Wilde
Westen te herkennen zullen zijn: paarden, Indianen, cowboys. Dat werk.
Afgelopen week hebben Merijn Lambregts, Nick Traa, Robbin Hermsen en
Romee Traa individueel meegedaan aan het NK voor jeugdslagwerkers

in Berlicum. Ten tijde dat we dit schrijven was nog niet bekend hoe dit is
afgelopen. Maar de deelnemers aan dit concours hebben toegezegd hun
nummers aan het publiek te laten horen.
Met een knipoog naar de naderende vakantie hebben zij voor het concert
van 1 juli het thema “Beach Party” bedacht. Niet dat de hele vloer van d’n
Toomp met zand zal worden volgestort, dat nou weer niet, maar als je
bijvoorbeeld ter verhoging van de zomerse sfeer je badslippers aan wil doen,
geen probleem!
Voor de jeugd is het daarna nog niet afgelopen. Zij zullen 2 en 3 juli op
kamp gaan. Dat belooft wat. Verschillende kinderen hebben toegezegd een
verslagje van dit kamp te zullen maken. In een volgende Hèjs Nèjs stellen
we de orkesten verder aan u voor en zullen we ook de ervaringen van de
kinderen hierbij meenemen.

Vrijdag 1 juli 19.00 – 20.30 uur, Gemeenschapshuis D’n Toomp,
entree gratis.

Zonnebloemloterij van start
Ook dit jaar maken inwoners van Heijen kans op € 15.000 of andere
geldprijzen. Opnieuw organiseert Zonnebloemafdeling Heijen de
jaarlijkse Zonnebloemloterij. Van 3 tot en met 9 juli 2016 komen
Zonnebloemvrijwilligers met loten langs de deur. De loten kosten € 2,00
per stuk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor
mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking. De vereniging
streeft ernaar dat iedereen zonder extra zorgen kan deelnemen aan de
maatschappij.
Activiteiten in Heijen
Een groot deel van de opbrengst van de loterij in Heijen, namelijk € 1,50
per lot, gaat naar dagjes uit en activiteiten in en rond Heijen. Met deze
opbrengst worden de plaatselijke activiteiten van De Zonnebloem gesteund.
In september wordt er een dagje uit georganiseerd. Daarnaast doen we met
de Nationale Ziekendag iets extra’s voor de zieken. Verder zorgen we voor
één op één activiteiten en bezoekjes aan onze gasten. En we hebben een
tweewekelijkse welfare middag. Een klein deel van de opbrengst besteedt
de Zonnebloem aan bijvoorbeeld aangepaste vakanties per bus, boot- of
vliegtuig. Die organiseert de vereniging landelijk.

Trekking
De trekking van de loterij vindt plaats op maandag 24
oktober 2016. In de prijzenpot zitten meer dan vijfduizend
geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro.
Zonnebloemloten kosten € 2,00 per stuk. Belangstellenden kunnen loten
tot medio oktober ook bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij.
Er kan zoveel meer dan je denkt
De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering
hoeft te zijn. Iedereen hoort volop van het leven te genieten. Daarom
organiseert de vereniging al bijna zeventig jaar dagjes uit en aangepaste
vakanties. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de Zonnebloem aan
het toegankelijker maken van vrijetijdslocaties.Verder helpt de Zonnebloem
bij het maken van mode voor mensen in een rolstoel. Ook heeft de
Zonnebloem zo’n 25 rolstoelhuurauto’s, verdeeld over Nederland. Die
biedt huurders bewegingsvrijheid.
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november
2014.
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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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Klaar voor het eerste
Noordlimburgs Fietsweekend?
Het Sint Dionysiusgilde is klaar voor de eerste editie van het
Noordlimburgs Fietsweekend op 9 en 10 juli 2016. Maar bent
u er klaar voor en hebt u zich al ingeschreven via de website
www.noordlimburgsfietsweekend.nl? Zo niet, doe dat dan snel
want vol = vol!
Op zaterdag 9 juli zijn twee prachtige fietsroutes uitgezet
door het Limburgse land en op zondag 10 juli kunt u genieten
van de prachtige natuur die Oost-Brabant te bieden heeft. De
routes gaan over verkeersluwe wegen en fietspaden en op
drukke verkeerspunten staan evenementen-verkeersregelaars
die zorgen dat u veilig kunt oversteken.Wanneer het maximum
aantal deelnemers bij voorinschrijving nog niet is bereikt, kunt
u zich op de dag zelf nog inschrijven door betaling van € 5,=
p.p. per dag of € 7,50 p.p. voor twee dagen. Voorkom lange
wachtrijen bij de start door u nu al in te schrijven, want dan
ligt uw stempelkaart en routebeschrijving klaar bij de speciale
voorinschrijfbalie. Starten voor de 60 km kan tussen 9:00 en
12:00 uur, de 30 km start tussen 10:00 en 12:00 uur. Starten finishplaats op beide dagen is gemeenschapshuis d’n
Toomp. De ingang aan de Sleedoornstraat wordt als toegang
tot het gemeenschapshuis gebruikt, de hoofdingang aan de
Lijsterbesstraat is dicht. De gemeente Gennep heeft vergunning
verleend om de Sleedoornstraat voor autoverkeer beide
dagen af te sluiten zodat u veilig kunt op- en afstappen. Tevens
zal er een fietsenstalling worden ingericht op het grasveld
tussen basisschool De Heggerank en gemeenschapshuis
d’n Toomp. Bij grote drukte kunnen we uitwijken naar de
speelplaats van de basisschool. Daarnaast zal er een laadstation
voor elektrische fietsen bij gemeenschapshuis d’n Toomp
beschikbaar zijn.
In overleg met de gemeenten waar de fietsroutes doorheen
komen zijn de plekken bepaald waar verkeersregelaars worden
ingezet. Weet in ieder geval dat verkeersregelaars u helpen bij

het veilig oversteken, maar weet ook dat zij alleen autoverkeer
mogen tegenhouden op 50 km/u en 30 km/u wegen. Het kan
dus zijn dat u bij een oversteekpunt even moet wachten tot
zich een veilige oversteek aandient.
De diverse stempelposten hebben hun medewerking
toegezegd. U kunt daar gratis gebruik van toiletten en genieten
van een hapje en drankje tegen betaling. Met de eigenaren van
de stempelposten is afgesproken dat consumptie niet verplicht
is bij gebruik van het toilet. Uiteraard zal de organisatie er
alles aan doen om het gezellig te maken op de terrasjes van
de stempelposten met muziek of ander entertainment. Het
Noordlimburgs Fietsweekend is geen wedstrijd, maar een
toertocht waarbij een maximum snelheid van 25 km/u geldt.
De openingstijden van de stempelposten zijn afgestemd op
die maximum snelheid.
De EHBO is aanwezig met een ambulance en fietsende
EHBO’ers langs te fietsroutes. Bij ongevallen kunnen ze
snel ter plaatse zijn wanneer u de calamiteitenlijn van de
organisatie belt. Neem dus uw mobiele telefoon mee, dan
bent u verzekerd van snelle hulp door deskundige EHBO’ers.
Als u zorgt voor prachtige weersomstandigheden dan kan
de eerste editie van het Noordlimburgs Fietsweekend niet
meer stuk. De voorinschrijving is in volle gang en dat geeft
het Sint Dionysiusgilde vertrouwen in een enthousiast en
groot deelnemersveld. Deelnemers van buiten Heijen kunnen
parkeren op het kermisterrein, het schietterrein aan De
Mergeldijk of op het evenemententerrein. Op 9 en 10 juli
staat Heijen bol van fietsplezier in een sfeervolle ambiance.
Samen zetten we Heijen op kaart! U fietst toch ook mee?
Tot slot plaatst het Sint Dionysiusgilde hier nog een oproep
voor vrijwilligers om zich aan te melden via secretariaat@
dionysiusheijen.nl, want de organisatie kan altijd extra handen
gebruiken.
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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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Berichtje van Martha en Paul:
Hierbij twee foto’s van de rups van de
citroenvlinder die we in mei behandeld hebben.
Zoals jullie in het nummer van mei hebben
kunnen lezen is de rups van de citroenvlinder
bijna niet te zien op het blad van zijn waardplant
het sporkehout.
Hierbij twee foto’s die we op 1 juni jl. gemaakt
hebben.
Groetjes Martha en Paul.

Getrouwd in Heijen….
Feest in de Sleedoornstraat! Op
een van de
zonnigste dagen van mei gaven Ram
on Pluk en
Elke Roersch elkaar het jawoord.

Stichting Kinderboerderij Gennep e.o.
http://kinderboerderijgennep.nl
Heijense dierenliefhebbers opgelet!!!!
Er zijn al een paar
kinderen uit Heijen die de
speurtocht
vernieuwde
gemaakt hebben op de
leukste kinderboerderij in Gennep. En jij?
Kom je kennis van de kinderboerderijdieren testen, terwijl je
vader, moeder, opa, oma op het terras zitten te genieten van
een lekker bakje koffie !!!
Verder is de kinderboerderij zeer dringend op zoek naar
vrijwilligers (18 jaar of ouder) die het leuk vinden om tijdens
openingstijden in de kantine te staan en/of de kinderen te
begeleiden in het contact maken met de dieren.
We zijn open op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
14.00-17.00 uur.
Voor het laatste nieuws, like ons op Facebook.
Voor meer informatie: http://kinderboerderijgennep.nl
Mocht je interesse hebben in vrijwilligerswerk, mail ons dan om
een kennismakingsgesprekje te plannen:
info@kinderboerderijgennep.nl
Tot snel op de kinderboerderij !

Van har te gefeliciteerd!

Bedankt!
Wat was onze 60 jarige bruiloft mo
oi en wat
was het bijzonder.
Wij hebben genoten.
Daarom willen wij iedereen bedank
en die
daaraan heeft bijgedragen.
Karel en Mientje Lucassen

Ramon en Elke. Bruidsboeket: Resi Kerkhoff.

Marga Guelen 50!
Op 14 mei j.l. werd Marga Guelen
50 jaar. Haar levensloop
werd in de vorm van het sprook
je van Assepoester “verteld”
door de 49 Sarah’s en Abrahamme
n die haar kwamen
feliciteren en haar aankleden als Sar
ah waarmee de 50 vol
werd gemaakt. Voor 12 uur kwam
gelukkig haar eigen Prins
met het passende muiltje waarme
e de betovering werd
verbroken en Marga voortaan als
Sarah door het leven gaat.
Namens de redactie ook Van Har
te Gefeliciteerd!

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
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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

Interview

Reünie 6e klas Mariaschool

schooljaar 1965/1966

Vorig jaar september en november schreven we al over gehouden reünies van
klassen van de lagere school. Dit keer gaat het over de klas, die in 1966 afzwaaide,
dus 50 jaar geleden.
Op een feestje eind vorig jaar kwamen klasgenoten
van toen, Tonnie Sanders en Harry Winkelmolen
elkaar tegen en kwam het idee bovendrijven
om een reünie te houden. Ze waren het snel
eens: dit is het uitgelezen moment, immers 50
jaar geleden namen zij afscheid van hun geliefde
Mariaschool aan de toenmalige Schoolstraat, nu
Kasteelstraat. Theo Versteegen werd erbij gehaald
en samen vonden ze dat het handig zou zijn om
een administratief onderlegd iemand erbij te
betrekken, die alle afspraken kon vastleggen. Daar
waren ze het ook snel over eens: Ineke Reintjes
was hiervoor de aangewezen persoon.
En hoe gaat het dan verder? Harry had nog een
klassenfoto uit 1963/1964 waarop een deel van
hun klas staat. Hierbij een uitnodigend stukje tekst
geplakt en naar de oud-klasgenoten gestuurd.
Het achterhalen hiervan was niet in alle gevallen
gemakkelijk. Maar uiteindelijk is het gelukt. Van het
een kwam het ander en op 30 april 2016 was het
zo ver: vanaf 19 uur zouden de klasgenoten elkaar
terugzien, sommige na enkele 10-tallen jaren.
Spannend.
Wij van Hèjs Nèjs zijn hier als de kippen bij en
willen graag een graantje meepikken om zo weer
een fraai stukje Heijense geschiedenis (met lief en
leed) vast te leggen en dit aan u, waarde lezer, voor
te schotelen.
Op deze 30e april werden we rond 12 uur
hartelijk ontvangen ten huize van Ineke JanssenReintjes; klasgenoten Harry Winkelmolen, Theo
Versteegen en Tonnie Vullings-Sanders waren ook
van de partij. De sfeer zat er meteen goed in.Voor

de schrijver van deze bijdrage was het extra interessant,
omdat hij een jaar eerder de Mariaschool had afgesloten.
Veel oude herinneringen kwamen boven.
Leerkracht van klas 6 was meester Vullings. Hij was nogal
eens afwezig vanwege zijn gezondheidsklachten. Invallers
waren juf Boumans en mevrouw Rongen.
De klas was gemengd (jongens en meisjes samen); maar
niet op de speelplaats trouwens: de speelplaats werd
door een stevig metalen hekwerk gescheiden in een
jongens- en meisjesdeel. De vier leerkrachten ijsbeerden
over het speelterrein tijdens de speelkwartiertjes en
waakten, dat de bokken en de geiten streng gescheiden
bleven.
Wie zaten er in de klas?
De klas bestond uit 22 leerlingen, 11 jongens en 11
meisjes. Een evenwichtige groep, dus. Helaas is een viertal
klasgenoten overleden: Wim Broenen, Piet van Uden,
Peter Linssen en onlangs Jan Teeuwen. De klas bestond
in willekeurige volgorde verder uit Tonny Cornelissen,
Henk Kerkhoff (Ruthzn), Harry Winkelmolen, Theo
Verstegen, Paul Erps, Riny Grens, Gerry Arts, Thea
Roelofs, Hennie van de Runstraat, Gemma Peters, Ans
Peters, Truus Frederix (‘Truus 1’ of ‘grote Truus’; heeft
haar naam aangepast en heet nu Gertie), Truus Frederix
(‘Truus 2’), Leonie Schonenberg, Ineke Reintjes, Tonnie
Sanders, Mientje Custers en Anita Thomassen.
Enkele klasgenoten hebben een soort levensloopje
geschreven. Een greep hieruit willen wij u niet onthouden:

vervolg op blz 14
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Foto’s uit vervlogen tijden....

Ger Arts is op 21 juli 1954 geboren in Nijmegen. Is opgegroeid
in een groot boerengezin, 9 zussen!!! en 4 broers waarvan
hij de 10de in rij was: “We woonden nogal achteraf, hadden
veel ruimte en konden als kind volop buiten spelen, in de
bossen rondstruinen, hutten bouwen, veel met dieren bezig
zijn en noem zo maar op. Zo’n groot gezin betekende hard
werken voor mijn ouders en iedereen droeg op zijn manier
een steentje bij, vooral ook omdat mijn vader chronisch ziek
was en zelf niet in staat was om zwaar lichamelijk werk te
verrichten. Ook ik ontkwam er natuurlijk op den duur niet
aan en hielp dan vaak mee het vee te verzorgen of was op
het land bezig. Tijdens mijn lagere schoolperiode kende ons
gezin veel verdriet door het overlijden van een zusje kort na
de geboorte en van een broertje, Harrie, op 8 jarige leeftijd. Ik
zat toen in de zesde klas en dit alles heeft toen erg veel indruk
op me gemaakt. Na de lagere school heb ik de LTS in Gennep
gevolgd en ben daarna in Nijmegen terecht gekomen op de
bedrijfsschool van Transformatoren fabriek Willem Smit.
Van daaruit ben ik nog diverse opleidingen in de techniek
gaan doen en ben lang als gereedschapsmaker werkzaam
geweest. Sinds 1988 ben ik werkzaam als werkvoorbereider
bij een bedrijf in Venray die medische verpakkingen maakt.
Sinds 1977 ben ik getrouwd met Marijke Konings en we
hebben samen 2 dochters en 1 kleinkind. We wonen in
Nieuw bergen aan de rand van het dorp van waaruit we
graag en vaak uitwaaien naar de ‘Bergse Hei’ met onze hond.
Mijn hobby’s zijn muziek en sporten.”
Ineke Janssen-Reintjes is na de lagere school naar de mulo in
Gennep gegaan en is daarna administratief werk gaan doen
bij Hendrix Voeders in Heijen. “In 1975 ben ik getrouwd met
Wiel Janssen uit Heijen en wij hebben 2 kinderen gekregen.Wij
wonen al meer dan 40 jaar aan de Heikampseweg in Heijen en
onze familie is uitgebreid met 2 kleinkinderen. Wiel en ik zijn
nu jonge “vutters”. We genieten nu van onze vrije tijd en dat
bevalt steeds beter. We hebben plannen om in Gennep een
appartement te gaan huren, onze kinderen wonen namelijk
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Theo Versteegen

Ineke Janssen

ook in Gennep, en we hopen op een lange en gezonde
oude dag. In 1980 ben ik gestopt met werken om voor onze
kinderen te zorgen; ook heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan
in de Heijense gemeenschap tot in 2005. Na verschillende
computercursussen de stoute schoenen aangetrokken en
weer administratief werk gaan doen. Dit deed ik via een
uitzendbureau bij verschillende bedrijven in Nijmegen en
omstreken, hierbij heb ik veel nieuwe mensen leren kennen.
Het was een ontzettende leuke en leerzame tijd. Hiermee
ben ik in december 2013 gestopt”.
Henk Kerkhoff volgde na de lagere school de lts in Gennep om
voor papiermaker te leren. “Daarna ben ik naar de Page gegaan,
met een onderbreking omdat ik in militaire dienst moest.
De ploegendienst stond me tegen. Toen heb ik gesolliciteerd
bij Rijkswaterstaat, waar ik ook kon beginnen. Vanwege een
reorganisatie ging een belangrijk deel van mijn werk, het beheer
van de Niers, over naar het Waterschap. Ik ging mee en werk
hier nog steeds. In 1981 ben ik getrouwd met Antoinet van de
Loo. Wij zijn gaan wonen op Smele 25A, waar wij nog wonen.
Wij hebben 3 kinderen gekregen: Roy, Resi en Rick”.
Harry Winkelmolen volgde een opleiding voor loodgieter
(gezel) en is al op zijn 17e in het arbeidsproces terecht
gekomen. Na een jaar bij loodgieter Arts uit Afferden (1971)
naar een grote fabriek in Duitsland en vervolgens in dienst
van het vaderland als tankchauffeur. “Na de diensttijd thuis
aan de slag in de recreatie en horeca. Dit bleek een goede
bedrijfstak en al snel groeide het bedrijf uit zijn voegen. Het
ondernemen ging ons goed af (sterke vrouw). De ene na de
andere overname was het gevolg. Nu zitten beide kinderen
en aangetrouwden in ons bedrijf wat omgedoopt is in:
‘Eldoradoparken’.
In mijn diensttijd ben ik getrouwd met Loes (waar ik nog
steeds gelukkig mee ben). Na 5 jaar hadden we twee kinderen
Sjors en Eva. Inmiddels zijn er 7 kleinkinderen. Dit is in een
notendop ons gelukkig leven”.

De klas van 1966 anno 2016

Ineke en Theo halen herinneringen op.

Mien(tje) Custers: “Na de lagere school ben ik het onderwijs altijd
trouw gebleven, zullen we maar zeggen. Na de mulo in Gennep en
de havo in Nijmegen, ben ik naar de pedagogische academie gegaan,
ook in Nijmegen. Gewoon elke dag hobbelend met de bus op en
neer. Goed om van mijn wagenziekte af te komen. Wel eerst elke
dag een stuk fietsen naar het busstation in Gennep, want ik woonde
immers ‘helemaal aan de grens’, zoals vroeger altijd gezegd werd.Toen
ik geslaagd was kreeg ik mijn eerste baan in Stevensbeek en ging ik
voor het eerst ‘op kamers wonen’. Sindsdien werk ik als ‘juf ’ op de
basisschool. Dit werk doe ik nog steeds fulltime, in diverse groepen,
dus al ruim 40 jaar. Officieel mag ik met pensioen over 5 jaar, maar of
ik het nog zo lang kan volhouden….? Ik woon nu al weer een groot
aantal jaren in Cuijk en dat bevalt me prima”.
We willen graag weten of de reünisten nog speciale hobby’s hebben
of vermeldenswaardige activiteiten ontplooien.
Theo zegt, dat Harry als hobby heeft: campings kopen. Het lachen
is niet van de lucht. Een dochter van Ans Peters, de Nijmeegse
judoka Patty Joldersma, veroverde in 2010 in Celje, Slovenië tijdens
het Europa Cup toernooi het goud. Kinderen van Tonnie waren zeer
bedreven in de zwemsport. De overige klasgenoten zijn tamelijk
doorsnee of burgerlijk, zeggen ze zelf. De dochter van Thea Roelofs
woont in het huis van opa en oma Roelofs aan de Nieuwwijkstraat;
haar zoon sinds kort op het Kranenveld. Zelf woont Thea met haar
man in Afferden. Harry verricht vrijwilligerswerk voor Serviceclub
Kiwanis. Zij ondersteunen goede doelen in de regio. In Heijen is het
speeltuintje bij de peuterspeelzaal tot stand gekomen, dankzij Kiwanis.
Van onze gespreksgenoten is duidelijk of ze nog beroepsmatig actief
zijn, van de overige klasgenoten is dat op het moment van het
interview niet duidelijk. Harry is ondernemer, Tonnie is leerkracht bij
het basisonderwijs en doet daarnaast administratief werk, Theo zit
in de verkoop van gereedschappen voor de auto-industrie; Ineke is
onlangs gestopt; zij deed administratief werk en was ook datatypiste.
Wat vinden zij van Heijen als woonplek?
Theo zou niet meer weg willen uit Heijen. Hij is er geboren en
getogen. Hij woont op een mooi punt.

Harry Winkelmolen

Tonnie is teruggekomen naar Heijen. Ze zegt: het
maakt niet zoveel uit waar je woont. Je moet het zelf
maken. Harrie woont in Gennep, maar komt via de
kinderen nog vaak in Heijen. Hij zegt: ik ben van een
soort bosjesman een stadsmens geworden. Ineke
gaat nu verhuizen naar Gennep, maar blijft een
Heijense en betrokken bij de Heijense verenigingen.
Wel vinden zij, dat er in Heijen weinig voorzieningen
zijn, vooral voor de mensen die minder mobiel
zijn. Het is wel een ideale dorpsgemeenschap om
kinderen te laten opgroeien.
Hoe ziet het programma van de avond er uit, is
onze vraag?
Eigenlijk is er geen programma, zegt Harry. Wel
komt iedereen apart op de foto bij binnenkomst, in
een schilderij-omlijsting en uiteraard komt er een
groepsfoto. Dan een openingswoordje van Harry.
Foto’s van vroeger op tafel en praten maar, lichte
muziek op de achtergrond. En natuurlijk koffie met
gebak, enkele (of meerdere) drankjes en een snack.
Volgens Harry moet er in het begin even serieus
gepraat worden en dan kan de avond los! Er zullen
veel oude herinneringen opgehaald worden.
Desgevraagd heeft Ineke opgeschreven hoe zij de
avond beleefd heeft:
Het was een heel mooie avond. Ik was best een
beetje gespannen of de mensen wel allemaal
zouden komen en of het wel leuk zou worden,
maar toen de eersten eenmaal binnenkwamen
werd het super gezellig en het voelde allemaal heel
vertrouwd. We gingen zomaar 50 jaar terug in de
tijd. We kunnen terugkijken op een hele mooie
avond vol herinneringen, ook aan hen die er niet
meer bij konden zijn, en wie weet, misschien over
10 jaar weer. (Redactie: en als dat zo is, zijn wij weer
gaarne bereid om er een artikel voor Hèjs Nèjs
over te schrijven….)
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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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deuren
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Heijen

serres
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veranda’s

I

horren

I

zonwering

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

Buurtbemiddeling

Synthese biedt buurtbemiddeling voor bewoners die overla
st
onder vinden of in conflict raken met hun buren. Geluidsoverlast,
vervuilde tuinen, rookoverlast, pesterijen, et cetera … mense
n
onder vinden wel eens last van hun buren of buurtgenoten.
Onenigheid met uw buurtgenoten kan een zware last zijn. Zowe
l
de direct betrokken buren als de rest van de buurt lijden onder
een conflict, de leefbaarheid verslechtert.
Vrijwillige buurtbemiddeling wordt ingezet wanneer het buren
niet meer lukt om samen tot een gesprek te komen en er nog
geen sprake is van een strafrechtelijk traject. De buurtbemiddeling
werkt samen met gemeenten, woningcorporaties en wijkagenten
.
Zij verwijzen bewoners naar de buurtbemiddeling om verde
re
escalatie tussen buren te voorkomen.

Welkom in Heijen
De afgelopen maand mochten wij twee baby’s
verwelkomen in Heijen.
Marlou Wit is de dochter van Mark en Marita en zusje
van Miles en Neil en zij woont aan de Smele. Aan de
Heikampseweg is het feest bij Tim en Marjolijn Flachs.
Op 7 mei werden zij de trotse ouders van dochter
Lisa.
Van harte gefeliciteerd.

Na aanmelding gaan geschoolde vrijwillige buurtbemiddelaar
s
met de bewoners in gesprek. Ze maken de onder linge
irritaties bespreekbaar en onder steunen in de zoektocht naar
gezamenlijke oplossingen voor de toekomst.
Wilt u ons inschakelen in een conflict met uw buren of wilt
u
meer weten over de buurtbemiddeling? Neem dan contact op
met Lisa Spreeuwenberg via telefoonnumer 0478 – 517300
of
e-mail buurtbemiddeling@synthese.nl
Wilt u zelf vrijwillige buurtbemiddelaar worden? Neem contac
t
op met Synthese via bovenstaande contactinformatie.

De Bergen in Wanroij
Speciale actie voor de kinderen in Heijen.
ieding voor het park
De Fanfare EMM heeft een speciale aanb
idee voor de komende
de Bergen in Wanroij. Misschien een leuk
zomervakantie.
Normale entree is € 7,50.
U kunt entreekaarten kopen voor € 6,50.
ls Hermelijnstraat 51.
U kunt deze kaar ten kopen bij Ron Hawinke
Telefoon 06-40578591.
dopleiding.

De opbrengst komt ten goede voor de jeug

Made in Heijen is een initiatief van Rovermedia, het
reclamebureau aan de Hoofdstraat in Heijen. Trots op
wat we maken en wie we zijn, zijn we even trots op het
prachtige Heijen. Maar vertel, waar ben jij trots op? Wat
wil jij onder de aandacht brengen? Laat het ons weten
en wie weet kunnen wij je helpen! Je hoort nog van ons!
Kijk alvast eens op de site: trotse deelnemers aan de
Vierdaagse, uit Heijen!

www.madeinheijen.nl

Made in
heijen

Gezocht: muzikale begeleiding Gezinskoor
Al ruim 30 jaar luister t het Gezinskoor missen op in onze kerk.
Bijna 20
jaar heeft Tonny Artz ons koor hierbij op de dwarsfluit begele
id. Helaas
komt hier eind dit jaar een einde aan.
Daarom zijn wij op zoek naar andere muzikale begeleiding op bijv.
fluit of
keyboard. Heb je interesse? Neem dan contact op met de bestuu
rsleden
Truus Hendriks (gertr udahendriks@gmail.com), Henk
Lietmeijer
(henkentiny@ziggo.nl) of Germa Vloet (germa.vloet@inter.nl.ne
t). We
repeteren op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur en luisteren
in ieder
geval elke vierde zaterdag om 19.00 uur de dienst op (uitge
zonderd
de vakantiemaanden juli en augustus). Kom gerust een keer
kijken en
luisteren. Groeten, het Gezinskoor Heijen

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

Meet & Greet

Meet & Greet
Elisa Sinel van den Anker
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 Elisa Sinel van den Anker.
Naam

Elisa Sinel van den Anker

Geboortedatum en plaats

20 januari 2003

Waar woon je in Heijen?

Brem 9

Op welke school/opleiding zit je?

Elzendaal Gennep

En in welke klas/jaar?

1ste jaar

Weet je al wat je wilt worden?

Iets in de zorg

Wat zijn je hobby’s?

Turnen en met vriendinnen afspreken

Heb je een huisdier en zo ja, welk?

Een konijn en geiten

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

Ja ik geef turnles bij Odi Turnz

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

School en vrienden

Wat is je favoriete TV programma?

Alles mag op zaterdag

Wat is je favoriete sport om te doen?

Turnen

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

Turnen

Wat is je favoriete muziek?

Top 40

Wat is je beste eigenschap?

Behulpzaam

En wat je slechtste?

Praat soms te veel

Waar heb je een enorme hekel aan?

Liegen

En wat vind je juist leuk?

Afspreken en shoppen met vrienden

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

Sparen en deel aan mijn familie geven

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

De trouwdag van mijn ouders in Griekenland

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

Staatsloterij winnen

Op wie of waarop ben je trots? En waarom?

Mijn moeder omdat ze altijd alles voor me doet en ze de
liefste van de wereld is

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst?

Dat ik gezond blijf en een fijn leven met mijn familie

Wat is jouw idee voor Heijen in de toekomst?

Zo door gaan en dat mensen hun hondenpoep opruimen

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Alex Janssen

Hèjs Nèjs
juni/juli 2016
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Loop jij ook mee?

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

made
in
heijen
.nl

WIN

www.facebook.com/Madeinheijen

www.rovermedia.nl

dit coole
T-shirt

Made in
heijen.nl
Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z

DE COMBI-APK
VOOR € 19.

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

APK MET GRATIS OPEL ZOMERCHECK.
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!
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Cuijk, Ewinkel 4, (0485) 33 65 00.

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

Interview

Mensen mekkeren meer

dan geiten….

Zo, dat is gezegd. Wij waren te gast bij Albert Melis die aan het Langeven in Heijen een
geitenboerderij heeft. Eerst werden we hartelijk ontvangen in zijn nieuwe huis aan de Sleen,
waar hij samenwoont met Nicoli en haar twee kinderen. Na het interview verplaatsten we
ons naar het bedrijf waar 2500 geiten zusterlijk bij elkaar in ruime stallen zitten.
We beginnen bij het begin.
Jarig.
Als we bij Albert zijn is het zijn laatste dag
als 44-jarige, de volgende dag was hij jarig en
als je dit leest is hij dus 45 jaar. Geboren en
getogen op een boerderij te Gemert. Vader
had koeien en 10 hectare grond. Op zijn 15e
verhuisde het gezin Melis naar een nieuwe
boerderij in Westerbeek. Hier hetzelfde aantal
koeien maar veel meer grond, namelijk 20
hectare. De volgende stap was de verhuizing
naar Heijen in 1993, waar ze de boerderij van
Jan Vreede kochten. Daar vormde Albert een
maatschap met beide ouders, maar ook de
boerderij in Westerbeek bleef in de familie. Op
de boerderij in Westerbeek was Alberts vader
al begonnen met het houden van geiten. In
eerste instantie werden in Heijen nog steeds
koeien gehouden, maar toen moeder Melis
ziek werd ging in het jaar 2000 het roer om.
Albert verkocht het melkquotum en bouwde
een grote geitenstal. De koeien gingen weg
en de melkgeiten kwamen naar Heijen. Deze
stal was geschikt voor 1000 geiten, maar het
duurde even voordat de hele stal vol stond.
In later jaren kwam er een tweede stal met
ruimte en vergunning voor in totaal 2500
geiten.
In eerste instantie fokte Albert de lammetjes
zelf op, maar dit wordt inmiddels uitbesteed.
Als de lammetjes geboren zijn blijven ze nog
een week in een andere stal op de boerderij
en worden ze met de fles gevoed. Dan gaan

de lammetjes naar een speciale opfokboerderij,
waar ze na zeven maanden groeien kennis mogen
maken met de bokken. Het gevolg laat zich raden.
De lammetjes, inmiddels volwassen geiten, komen
drachtig terug bij Albert in de stal. De tweede “leg”
als je het zo wilt noemen, vindt plaats bij Albert in de
stal. Rond september laat hij een aantal bokken toe
bij de geiten en vijf maanden later wordt de nieuwe
generatie lammetjes geboren. Het “aflammeren”
duurt vier tot zes weken en vindt plaats in februari/
maart. Dat is redelijk vroeg in het jaar, maar het
voordeel is dan dat het fris is en de bacteriegroei
in de stal laag.
Dagindeling
We vragen Albert zijn werkdag te beschrijven. Van
super vroeg opstaan is geen sprake, blijkt. Albert,
grinnikend: “Ik kijk eerst om half 8 naar het journaal,
drink koffie en dan pas ga ik naar de boerderij. Dan
volgt het bijvegen van het voer voor de hokken
en worden de hokken van een nieuwe laag stro
voorzien. Dan weer koffie! Daarna gaan we voeren.
Ze krijgen krachtvoer, kuilgras en snijmaïs. Het
meeste gras en maïs telen we op de grond rond
de boerderij.
Ze krijgen water want bier is te duur. Haha! Drie
keer per dag worden de geiten gemolken, dat
neemt voor 2500 geiten gemiddeld 18 uur per
dag in beslag. In de carrousel die de melkmachine
vormt kunnen 64 geiten tegelijk gemolken worden.
Ze worden in groepen van 350 geiten in een
wachtstal gedirigeerd, waarna ze een voor een de
vervolg op blz 22
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jaar lang, zo heeft de ervaring geleerd. De helft van de
geboortes bestaat uit bokjes, dat is logisch. Die blijven
bij de geit lopen en worden in de lammertijd twee
maal per week opgehaald door een bokkenmesterij.
Deze bokken zijn vaak bestemd voor de Islamitische
slagerijen.

Albert en Nicoli

machine instappen en de twee spenen aan de machine
worden aangesloten door een medewerker. Na een
hele ronde in de carrousel stappen ze er weer uit en
zijn ze gemolken. We hebben voor drie maal melken
per dag gekozen, dan weet je zeker dat alle geiten
dan ook echt helemaal leeg zijn. Onderhoud van de
melkmachine moet tussen het melken door, dus de tijd
is krap. De medewerkers, voornamelijk Polen, zijn dan
ook bijna vol continu aan het werk. Gelukkig wonen ze
dichtbij, namelijk in mijn voormalige woonhuis bij het
bedrijf.”
De geiten
Een geit geeft gemiddeld vijf jaar melk, daarna gaan ze
naar de slacht. Het aantal geitenboeren is behoorlijk
gestegen de laatste jaren. Inmiddels zijn er in Nederland
circa 400 geitenboeren. Geitenkaas is enorm populair
geworden in Nederland en was het al in Frankrijk. De
hoop is nu gevestigd op Duitsland. De Duitsers kennen
geitenkaas eigenlijk nog niet en daar ligt dus nog een
grote markt. De groei aan geitenboerderijen is ook te
verklaren door het feit dat veel boeren zijn gestopt met
het houden van koeien.
Vroeger werden standaard alle geiten gedekt, nu nog
maar 50%. De geiten van Albert worden maar 2x
gedekt. De ervaring heeft geleerd dat als je oudere
geiten voor een derde of vierde keer laat dekken er
veel meer uitval is vanwege hormonen, de geboorte
van vierlingen en andere complicaties. Een geit is vijf
maanden drachtig. De geiten kunnen na hun tweede
aflammering nog gewoon gemolken worden, wel drie
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Problemen
Helemaal probleemloos zijn de afgelopen jaren niet
geweest voor Albert. Bij het bedrijf werd vaag een
vorm van Q-koorts vastgesteld. Er zijn toen zeshonderd
geiten “weggegaan” zoals Albert het uitdrukt. Ook brak
de economische crisis uit en waren de banken minder
bereid de financiële noden van de boeren op te lossen.
Maar het is allemaal goed gekomen.
Albert: “Eigenlijk zijn we sterker uit de crisis gekomen
dan dat we voor mogelijk hielden. In de sector werd
door de problemen het kaf van het koren gescheiden
en de consument vroeg steeds meer om geitenkaas
en geitenmelkproducten. Dat maakte het voor ons
mogelijk om te groeien. Tegenwoordig moeten de
geiten verplicht ingeënt worden tegen Q-koorts. Het
klimaat heeft ook niet tegen gezeten. We hebben graag
warme winters en niet te warme zomers. Als het in
de winter te koud is gaat de melkproductie omlaag.
Bij te hoge temperaturen ook. Geitenboerderijen
moeten voldoen aan de normen volgens Kwaligeit. Een
streng kwaliteitscontrole systeem dat gecontroleerd en
gehandhaafd wordt door speciaal hiervoor opgeleide
controleurs.”
Heb je verder nog hobby’s, Albert?
Hij antwoordt: “Jawel, voetballen, beetje knutselen, ik zit
in het bestuur van de voetbalclub en we gaan graag
skiën in de winter.”
Frustraties? “Nee, eigenlijk niet, misschien alleen een
beetje de bureaucratie, maar verder vind ik het allemaal
prima.” Kortom, een tevreden man die trots is op zijn
geitenboerderij. Hoogste tijd voor een bezichtiging van
de mekkeraars….
Het bedrijf
Altijd een hoogtepunt voor jullie interviewers, kijken
achter de schermen van een bedrijf. De geiten zien
ons wel aankomen, maar als we dichterbij komen
schieten ze alle kanten op. Dat duurt niet lang, want

Interview

De melkmachine

, de geiten.

van zijn vriendinnen
Albert te midden van een paar

de nieuwsgierigheid wint het van de angst. Vooral het fototoestel
van onze fotografe is bijzonder interessant. Albert: “Pas op, geiten
knabbelen overal aan! Als je niet uitkijkt, hebben ze zo je broekspijp
te pakken.” Zo ver laten we het niet komen, maar we kijken wel
onze ogen uit naar die 2500 prachtige witte geiten, een paar zwarte
geiten plus wat lammetjes, die volop ruimte hebben in de immense
stallen.We bewonderen de melkcarrousel, een staaltje van techniek!
Daar kun je uren naar turen. Aan onze fotografe hadden we ook
geen kind meer, die leefde zich uit op haar fototoestel en knipte
het ene aandoenlijke geitentafereel na de andere. Jammer, dat we
deze foto’s niet allemaal kunnen plaatsen!
Dan naar de bokken die van de geiten gescheiden zitten. Die zien
er best woest uit, in onze ogen dan. Het hele jaar staan ze in een
aparte stal en een week of zes per jaar bevinden ze zich bij de
geiten die dan bekwaam door de heren gedekt worden. Per bok
een stuk of dertig geiten. De bokken geven wel een aparte geur
af, zeg. Oei! Maar de geiten vinden dat geurtje vreselijk lekker en
worden dan “rits”, aldus Albert.
Van tevoren dachten we: “Het zal wel een heel gemekker zijn,
daar in die stallen.” Niets is minder waar. Het is uiterst rustig. Wij
kwamen tot de conclusie dat mensen meer mekkeren dan geiten.
Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan de excellente verzorging die
Albert zijn dieren geeft. Dan heb je ook weinig te mekkeren….
Wij willen Albert bedanken voor de heldere uitleg en de
openhartigheid waarmee hij al onze lekenvragen beantwoordde.
Lammertijd is als gezegd in februari/maart. Best leuk als je dan met
je kinderen eens een keer een kijkje in de stal komt nemen. Vindt
Albert geen bezwaar.
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rvol verlicht uit

Het bedrijf ziet er in de avonduren sfee
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Heisa

Over bidden gesproken…

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

juli 2016

Zaterdag 02 juli
geen dienst
Zondag 03 juli 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 09 juli
geen dienst
Zondag 10 juli 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 16 juli
geen dienst
Zondag 17 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
Zaterdag 23 juli 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 24 juli 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 30 juli 19.00 uur
geen dienst
Zondag 31 juli 09.30 uur
Eucharistieviering

vieringen in

augustus
2016

Zaterdag 06 augustus
geen dienst
Zondag 07 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 13 augustus
geen dienst
Zondag 14 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 20 augustus 19.00 uur
geen dienst
Zondag 21 augustus 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 27 augustus
Hèjs Nèjs
Gebedsdienst
met volkszang
juni/juli
2016
Zondag
28 augustus
09.30 uur
Eucharistieviering
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Uit het Evangelie kennen we de vraag van de leerlingen aan Jezus: “Heer, leer ons bidden”.
Hierop heeft Jezus hen onderricht niet meer te bidden zoals de niet-wetenden, maar slechts
die wonderlijkmooie en eenvoudige woorden te gebruiken van het ”Onze Vader”. Maar ook dit
gebed kun je opdreunen of uitspreken zonder dat er sprake is van een werkelijk gebed.
Wanneer we het echte bidden willen leren, zullen we op de eerste plaats beseffen dat God de
bron is van alle leven. Hij is de oer-eeuwige levenskracht. Het leven is niet iets buiten God, maar
God zelf is de zuivere, eeuwige levenskracht. Dat maakt van bidden meteen iets anders dan vragen
en bedanken. Dat maakt van bidden: je hart openzetten voor die oneindige liefdevolle scheppende
kracht, die wij zo mooi aanduiden met het woord “Vader”. Bidden betekent dus: je hart openzetten
voor iets waarvan het misschien afgesloten was. Je hart openzetten voor die zuiverende, helende,
allerfijnste maar vooral meest liefdevolle levenschenkende kracht, die God zelf is.
Jezus zegt: “Als u bidt, trek u dan terug in uw binnenkamer”. “Je binnenkamer”, dat is je innerlijk.
Elke gebedshouding is goed als die de poort naar binnen maar opent. Heel vaak bidden we op
de knieën of zittend, met de ogen gesloten en de handen gevouwen. Deze houding is niet uit de
lucht komen vallen. Ze helpt om de eigen aandacht, maar ook de eigen energie naar binnen te
richten. Dat is de eerste stap van het bidden: toegang krijgen tot je eigen innerlijk. Teresa van Avila
gebruikt daarvoor een mooi beeld in haar boek “De innerlijke burcht”. Zij vergelijkt de mens met
een middeleeuws kasteel. Ze zegt: “Meestal loop ik over de buitenmuren van mijn burcht en ik kijk
naar buiten, naar wat daar allemaal gebeurt. Bidden is naar binnen gaan in je eigen innerlijke burcht
en ontdekken wat voor kamers en vertrekken er zijn”. Ontdekken wat er in je leeft.
Kinderen kunnen dat nog tamelijk gemakkelijk. Zo inkeren in zichzelf en stil zijn en bidden. Hun
bidden is vanzelfsprekend niet meer dan het uitspreken van bekende woorden, wensjes en
bedankjes, maar daarvoor zijn zij ook kinderen. Zij hoeven het ook niet te begrijpen. Ze hoeven
slechts meegevoerd te worden in de heilige ernst en stilte van het gebed. Al is het maar even. Ze
voelen het bij volwassenen. Nog een ander beeld: als je bij de Niagarawatervallen staat, word je
overvallen door de overdonderende kracht van de natuur. Maar als je op een speciale plaats gaat
staan, zie je helemaal onder die geweldige waterval een klein transformatorhuisje. In dat huisje
wordt die enorme kracht van het water omgezet in bruikbare en helpende stroom. Zoiets is
ook het bidden: Gods kracht is onvoorstelbaar en in ons hart wordt die kracht opgevangen en
omgezet in bruikbare levengevende, helende en liefdevolle mensenkracht.
Pastoor H. Reijnen

Laatste reguliere kindernevendienst
Op zaterdag 25 juni was de laatste reguliere kindernevendienst. Bij speciale gelegenheden,
bijv. Allerzielen, wordt er nog een nevendienst georganiseerd en worden de kinderen
weer uitgenodigd voor deelname aan de mis.
Wij danken iedereen die zich ruim 18 jaar ingezet heeft om deze diensten voor te
bereiden en er samen met de kinderen een informatief en leuk uur van te maken. Ook
de kinderen die, een of tientallen keren, meegedaan hebben, bedanken wij voor hun
komst. We hopen jullie bij de speciale kindernevendiensten ook te mogen begroeten.
Het kerkbestuur

Halssnoer gevonden
In de kerk is na de avondwake voor Huberdien Janssen-Hendrix een halssnoer blijven
liggen. Dit kan op de pastorie worden opgehaald.

Heisa

In memoriam: Jan Jeuken
Jan werd op 21 september 1935 geboren in Overloon als vierde
in een gezin van acht kinderen. Vijf jaar daarna was het oorlog; een
moeilijke tijd, evenals de jaren van wederopbouw die volgden.
Meehelpen, de handen uit de mouwen was het devies.
Na zijn opleiding ging Jan als timmerman werken in de bouw.Tijdens
zijn diensttijd, in Friesland gingen bij Jan en zijn vrienden de remmen
wel eens flink los. Dat was ook het geval met de Trabant waarmee
Jan en zijn vrienden na een avondje stappen in een sloot belandde.
De politie had vervolgens het nakijken, daar zorgde hij wel voor.
In 1970 leerde Jan Nelly Thoonen kennen tijdens een dansavond
in Bergen. Later, tijdens het carnaval, werden de banden nauwer
aangehaald en dat bleef zo. Jan en Nelly gingen in Heijen wonen. Ze
bouwden aan de Heikampseweg een mooi huis, waar ze uiteindelijk
ruim 40 gelukkige jaren hebben doorgebracht.
Jan verveelde zich nooit. Hij had veel hobby’s: de tuin natuurlijk, maar
ook veel geknutsel en verzamelwerk: uit elkaar halen wat er maar

voorhanden was! Niet altijd tot genoegen van Nelly, trouwens. Jan
fokte ook graag met konijnen: lekker klaarmaken, dacht hij. Jammer:
de door Jan gevolgde kookcursus werd nooit in praktijk gebracht.
Zoals al gezegd: Jan verveelde zich nooit. Hij was wat je noemt
een tevreden en blijmoedig mens. Die blijmoedigheid behield hij
zelfs toen hij 14 jaar geleden ziek werd. Als nieuwe hobby ging hij
theelichthoudertjes maken: echte kunstwerkjes waarmee menigeen
verblijd werd.
Intussen ging het niet goed met Jan. Een paar weken voor zijn dood
verraste hij Nelly nog, met behulp van het verplegend personeel
van Huize Norbertus, met een origineel verjaardagscadeau. Hij was
Nelly immers zó dankbaar voor alles! De dag voordat hij stierf, hield
hij Nelly extra goed vast en zei: “Bedankt voor alle goede zorgen,
morgen ben ik er niet meer”. Hij kreeg gelijk. Jan overleed op 14
mei 2016. Nu moet Nelly verder zonder haar liefste maatje. Sterkte,
Nelly! Rust zacht, Jan!

Vieringenschema herinnering

Lever je als vereniging een bijdrage aan een viering in de periode september 2016 tot en met januari 2017? Dan kun je dit nog
doorgeven bij Tiny Maas tot en met de eerste week van juli. Het bericht graag sturen aan cornelismaas@home.nl. Hartelijk dank.

Wijziging ondersteuning kerkbestuur
Ter ondersteuning van de penningmeester heeft het kerkbestuur een administrateur. Vanaf 2014 heeft Ger Schouten deze
functie vervuld. Sinds enkele maanden is Suzan Boekholt de administratrice van het kerkbestuur. Ger en Suzan, beiden
hartelijk dank voor jullie hulp en inzet voor de parochie. Het kerkbestuur

In memoriam: Huberdien Janssen-Hendrix
Huberdien werd geboren op 17 maart 1964 op de Belt in
Siebengewald. Het gezin Hendrix telde zeven kinderen. Op de
boerderij was het altijd hard werken: op het land of bij de varkens. Na
haar middelbareschooltijd leerde ze in 1983 Ronny Janssen kennen, op
de kermis in Gennep. De vonk sloeg over! Ze gingen aan de Heesweg
wonen, waar ze een mooi huis hadden gebouwd met een prachtige,
door Huberdien ontworpen tuin. In 1989 trouwden Huberdien en
Ronny en vijf jaar later werd hun eerste zoon geboren: Nick. In 1997
kregen ze een tweede zoontje: Luuk. Inmiddels kon je zowel in als om
het huis de resultaten zien van Huberdiens grote hobby: bloemschikken
en het steeds verder verfraaien van de tuin. Daarnaast was ze ook nog
heel sportief: fietsen, wandelen, volleyballen met de recreanten. De
vakanties werden bij voorkeur met de caravan ondernomen: Frankrijk,
Italië maar ook de Balkan werd bezocht. En ook dicht bij huis was het

heel gezellig: samen met de buurtgenoten werd menig feestje gevierd
en ook met het carnaval lieten ze zich niet onbetuigd. Huberdien was
altijd zorgend bezig: met haar werk, maar ook met haar drie mannen
en schoondochter Merle: ze deed het met trots, liefde en warmte.
In 2015 werd Huberdien ziek. Positief als ze was, werd ook deze
periode gekenmerkt door vechtlust en de moed niet opgeven. Helaas
verliep het ziekteproces toch sneller, en mocht ze het voltooien van
Luuks opleiding en het bewonderen van het huis van Nick en Merle in
Afferden niet meer meemaken. Huberdien overleed op 21 mei 2016.
Ze werd 52 jaar. Zeer velen kwamen naar de kerk om afscheid van
haar te nemen. Mooie woorden van diep geroerde mensen werden
gesproken. Een afscheid, veel te vroeg, maar een afscheid Huberdien
waardig. Om met Ronny te spreken: “Huubke, bedankt voor de
geweldige tijd samen”.
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Interview

Wij stellen voor:

De Heijense Vierdaagselopers

Hoe het idee ontstond kunnen we niet meer navertellen. Maar op een goed
moment moeten we hebben bedacht dat het een leuk idee zou zijn de Heijense

Marcel

deelnemers aan de 100e Vierdaagse van Nijmegen op de voorpagina van het Hèjs Nèjs te zetten en
te vragen naar hun motivatie. Een oproep was zo geplaatst en de aanmeldingen druppelden binnen.
Tussen de hoosbuien door werd de voorpaginafoto gemaakt en het was al meteen gezellig onder de
lopers. Wij wensen al deze stoere Heijenaren enorm veel succes bij het wandelen. Het is en blijft een
uitzonderlijke prestatie. Wij vroegen de deelnemers behalve naar hun naam, ook naar hun leeftijd, de
hoeveelste keer dat ze meeliepen en waarom. Dit waren de antwoorden:
Marga Guelen-Wientjens:
Leeftijd: 50 jaar
Loopt voor de 3e keer mee.
Motivatie: Tja, moeilijke vraag. Jarenlang ging ik in
Milsbeek kijken naar de doortocht van de Vierdaagse
en ieder jaar dacht ik: “Dit wil ik ook nog een keer
doen in mijn leven.” Een enthousiaste vriendin heeft
mij in 2012 overgehaald. We schreven ons in maar
we werden uitgeloot. In mei kreeg ik een telefoontje
van de Vierdaagse administratie dat ik toch mee kon
lopen, uitgerekend op de dag dat ons pap overleed.
Dat was even een lastige beslissing maar ik kreeg ook
het gevoel dat hij ervoor gezorgd had dat ik mee
kon lopen. Dus ja gezegd. Uiteindelijk zijn we met z’n
vieren gestart en we hebben het alle vier gehaald.
Het was een hele belevenis, ontzettend gezellig, al die
mensen langs de kant die je aanmoedigen: “Je bent
er bijna!” als je net twee kilometer in de benen hebt.
Tijdens die dagen deel je alles met elkaar, gesprekken
gaan over het dagelijks leven en wat je allemaal nog
zou willen meemaken. Soms zitten de emoties hoog
als je er even doorheen zit. Maar het plezier heeft
zeker de boventoon en geeft zoveel adrenaline.
Trainen? De tijd vliegt dus daar zal misschien niet
zoveel van terecht komen. Maar we starten samen
en gaan er gezellige dagen van maken en natuurlijk
hoop ik het kruisje van de 100e vierdaagse te halen.
Alle andere Heijse wandelaars wens ik veel succes en

Bionda
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plezier. Misschien treffen we elkaar wel ergens op een rustplek. En
de rest van de Heijse Minse zien we vast wel langs de kant om
alle wandelaars aan te moedigen en dat is ook super gezellig…..
Tiny Smeets
Leeftijd: 60 jaar
Loopt voor de 23e keer mee.
Motivatie: Voor mij is de Vierdaagse pure ontspanning.
Het enige dat je hoeft te doen is lopen en genieten.
Johan Poels
Leeftijd: 68 jaar
Ik ga in juli voor de 14e keer aan de Nijmeegse Vierdaagse
meedoen, want ik voel me te JONG om te stoppen met lopen
van de Vierdaagse maar wel te OUD om de 55 kilometer te
lopen. En nu de motivatie:
Menig Vierdaagseloper zegt dat hij/zij besmet is met het
Vierdaagsevirus. Waarschijnlijk ben ik dat ook wel, maar mijn
grootste drijfveer om aan dit grootse wandelevenement deel
te nemen is de SPORTIEVE UITDAGING. Mijn eerste en ook
mijn tweede Nijmeegse Vierdaagse waren er om nooit meer te
vergeten, maar mijn laatste Vierdaagses waren net zo goed om
trots op te zijn. Enige maanden geleden ben ik begonnen met
de voorbereidingen. Ik liep een blessure op, waardoor ik even
de trainingen moest staken maar nu ga ik mijn voorbereidingen
voortzetten en zie ook dit jaar weer uit naar een goed, geslaagd
Vierdaagse evenement.
Hoop dat vele Heijenaren genieten bij doorkomsten in Milsbeek,

Henk

Johan

Gennep en Ottersum. Aanmoedigingen zijn altijd
welkom. Wens alle Vierdaagselopers van Heijen veel
succes.
Thea Hopman
Leeftijd: 60 jaar
Loopt voor de 4e keer mee (40 km)
Motivatie: De 40 km. Is het mooiste. Door Linden en
door Cuijk is een geweldige ervaring!! En Groesbeek niet
te vergeten. Al die mensen langs de weg! Dat is zo uniek!!
Ik vind het zo’n mooi sportevenement. Had altijd al de
wens om mee te lopen. En sinds een aantal jaren kan dat.
Joke Verhasselt
Leeftijd: 64 jaar
Heeft al diverse malen meegelopen
Motivatie: Ik heb altijd 30 km gelopen. Dat vind ik een
fijne afstand. Het gaat mij niet om het afzien. Het gaat
mij echt voor de gezelligheid want het wachten voor je
kan beginnen met lopen is echt niet leuk. In het verleden
kreeg je een diploma als je 30 km liep en nog geen 60
was.
Henk kaak,
Leeftijd: 69 jaar, loopt voor de 7e keer mee.
Motivatie: Om niet nadat je met pensioen bent gegaan
vast te roesten achter de geraniums. Gewoon de voeten
gebruiken! Om 4 dagen in het jaar veel mensen te
ontmoeten, maar ook om veel lol te hebben. Of we nu
lopend, strompelend of schuifelend deze feest 4daagse
afsluiten: één ding is zeker de laatste dag heet bij ons
zeker niet de geraniumsdag. Ik ga voor de gladiolen!
Marcel Thijssen
Leeftijd: 43 jaar
Ik ga weer met de Nijmeegse Vierdaagse meelopen voor
de 5e keer. Het is wel bijzonder nu. Het is de 100ste keer.
Ik vind het erg leuk om te doen, Overal is het feest langs
de kant. En overal is muziek.

Joke

Lizet

Gerard

Ik loop met een groep mee, die X-Toppers genoemd
wordt. We hebben allemaal een eigen wandelbuddy.
Mijn wandelbuddy heet Ivor, en hij is al voor het 5e jaar
mijn wandelbuddy.
We hebben samen al heel wat kilometers geoefend en
ik heb nog nooit blaren gelopen.
Wie weet zien jullie ons wel lopen, als je toevallig komt
kijken langs de wandelroute.
Bionda Roelofs,
Leeftijd: 17 jaar.
Ik ga dit jaar samen met mama voor de 3e keer meelopen.
Wij lopen mee, omdat de eerste keer zo goed bevallen
is dat we elk jaar mee willen lopen. We noemen het de
moeder/dochter week. We kijken er heel erg naar uit. Als
we aan het oefenen zijn en komen langs plekken waar
we met de Vierdaagse ook langs komen krijgen we er
steeds meer zin in. We hopen dat het weer mooi weer
wordt en dat we het gewoon normaal kunnen uitlopen.
Lizet Roelofs
Leeftijd: 44
Ik loop voor de 3e keer de Vierdaagse.
Motivatie: mijn dochter Bionda wilde heel graag samen
met mij de Vierdaagse lopen en dat kun je als moeder
niet weigeren, ook al dacht ik dat het een hele klus zou
worden. We hebben eigenlijk alleen maar plezier gehad
met z’n tweeën en wisten dan ook snel dat we dit ieder
jaar willen doen. Samen. We zijn dan ook blij verrast dat
we de 100e editie mogen lopen en hebben er veel zin in!
Gerard Willems
Leeftijd: 64
Ik loop voor de 10e keer mee
Wandelen is een grote hobby van mij, mijn moeder
kwam van Nijmegen en als kind veel vierdaagse intochten
gezien. Na mijn vijftigste kreeg ik meer tijd en werd de
tijd besteed aan het wandelen.

Tiny

Thea

Marga
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Van toen tot nu

Smele (13)-15

(Foto ± 1955) vlnr.: zoon Jan, moeder Nel en
zoon Martien Derks, voor de voordeur van
Smele 15.

(Foto 1959) vlnr.:
Dochter Nelly Bindels-Derks met in de kinderwagen
haar dochtertje Jacqueline Bindels, Moeder Nel Derks-v.d.
Woldenberg, jongste zoon Martien, vader Grad Derks en
gehurkt zoon Jan, voor de voordeur van Smele 13.

Ditmaal zijn we op zoek gegaan naar het verhaal achter
het pand Smele 15, indertijd geadresseerd A-72. De woning
wordt in het jaar 1900 gebouwd door de familie Spiekmans.
Het pand is in eerste bouw een woning met aan de linker
voorzijde het woongedeelte en aan de rechtervoorzijde het
bedrijfsgedeelte annex stal. De familie exploiteert hier een
loon- annex dorsbedrijf.
Begin jaren dertig wordt de woning verkocht aan Gerardus
Derks geboren 11 februari 1904 en gehuwd met Petronella
van den Woldenberg, geboren 27 december 1906 in
Siebengewald.
Grad en Nel krijgen zes kinderen: Koos (1927), Annie (1932),
Nelly (1934), Jan (1936), Jan (1940), Martien (1949). Zoon
Jan, geboren in 1936 sterft op ongeveer 3-jarige leeftijd aan
longontsteking. De daaropvolgende geboren zoon, wordt
zoals in die tijd meer gebruikelijk, weer Jan genaamd.
De woning raakt in de Tweede Wereldoorlog flink
beschadigd. De stal echter wordt door granaatvuur totaal
verwoest en dient tot wederopbouw als grote speel- en
zandbak voor de kinderen Derks.
Naast hun eigen klein agrarisch bedrijfje aan de achterzijde
van de woning, waar Nel een groot aandeel heeft in het
onderhoud, werkt Grad bij de Wegenbouw en daarna bij
de KAGO, een aannemersbedrijf in Ottersum. De “hof ” of
tuin loopt tot aan de kersenboom achter in de tuin; op
het perceel daarachter worden aardappelen en andere
producten verbouwd. Links van de woning staan in die tijd
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drie grote lindebomen. De WC bevindt zich zoals bij veel
huizen in die tijd buiten de woning in een houten “hokje”.
In een schuurtje achter de woning houdt de familie wat
konijnen. Aan de overzijde van het huis wordt in die jaren
een varkens- en kippenhok gemetseld waar het kleinvee,
twee varkens en vijftien kippen, wordt gehouden. In de
voordeur bevindt zich een klein openslaand raampje,
waardoor bakker Jan Gies met de woorden “D’n Bekker”
en melkboer Drik Verhofstadt met de woorden “Hier bin
ik”, hun aanwezigheid aankondigen.
Na de verwoesting van de stal in de oorlog, wordt er rond
1955 een nieuw stuk aangebouwd, echter geen stal maar
een woonhuis. De bouw is in handen van bouwbedrijf
Harrie Kaak. De knipvoeg die kenmerkend is voor de
woning nummer 13 wordt in de nieuwbouw, vanaf dat
moment Smele 15, niet meer toegepast.
De familie Derks blijft wonen in nummer 13 en zoon Jan
en zijn echtgenote Greet Laemers nemen hun intrek in
nummer 15. Enkele jaren later verhuist Jan met zijn gezin
naar Gennep. Vanaf die tijd wordt de woning verhuurd
onder andere aan het jonge echtpaar Henk en Koos
Pennings-Peters. Ook Harrie en Truus Köster-Laemers, de
zus van Greet, verblijven tijdelijk in de woning.
‘s Zomers wordt de woning nummer 15 ook met regelmaat
verhuurd aan vakantiegangers. Verhuur verloopt in die tijd
via “VVV kantoor” Lambregts (meester Lambregts).
Naast zoon Jan sterft helaas ook dochter An op veel te
jonge leeftijd, 20 jaar, in de woning. Dit na het trekken van
een tand, gevolgd door een niet te stelpen bloeding. Moeder
Derks sterft in 1961 op 54-jarige leeftijd aan een hartaanval.

van toen tot nu

In 1966 verhuist vader Grad met de nog thuiswonende
kinderen naar Gennep. Zij trekken daar in bij zoon Jan.
Vanaf 1966 staan de beide woningen aan De Smele leeg en
worden te koop gezet. Grad overlijdt in 1973, op 69-jarige
leeftijd in Gennep.
Piet Janssen “Dakdekker” geboren in Ottersum op 4 maart
1947, trouwt in 1969 met Hannie Rijsouw, geboren
19 augustus 1947 in Boxmeer. Zij kopen in 1969 de beide
woningen van familie Derks. De kinderen, Charles in 1970
en Nicole in 1972, worden hier geboren.
Familie Janssen verbouwt de beide panden tot één woning
en krijgt van de gemeente de keuze voor een van beide
huisnummers. Logischerwijs naar ons idee wordt gekozen
voor huisnummer 15. De kleine slaapkamer aan de
rechterachterzijde van de woning wordt verbouwd tot
badkamer. De verbindingsdeur tussen de beide panden
wordt tussen de keuken en de berging aangebracht.
De twee slaapkamers aan de rechtervoorzijde worden
samengevoegd tot woonkamer en suite. De aan de
linkervoorzijde gelegen huiskamer wordt ingericht als
ouderslaapkamer. Enigszins verrassend is dat de tot dat
moment dienstdoende zitkamer aan de linkerachterzijde
van het huis wordt omgebouwd tot garage. In de hal wordt
een wenteltrap naar de bovenverdieping geplaatst. Op de
overloop komt eveneens een verbindingsdeur tussen de
twee panden. Aan de voorzijde van het huis wordt een
dakkapel geplaatst.
In 1973 trekken Jan Janssen en Mia Janssen-Hermsen, de
ouders van Piet, in de woning (woningruil Beugen en Heijen)
met de hun dan nog 3 thuiswonende kinderen Rita, Jan en
Wil. De voormalige garage wordt weer omgebouwd tot
woonkamer. Een schuur annex garage wordt bijgebouwd.

Aan de achterzijde van de woning wordt een dakkapel
geplaatst op de badkamer.
Eind jaren zeventig onteigent de gemeente een gedeelte
van de grond achter het huis van de familie Janssen om op
het perceel de doorgaande weg aan te kunnen leggen naar
de Hommersumseweg. In “De Tip”, het perceeltje aan de
voorzijde van de woning, wordt op de oude fundamenten
in 1979 weer een klein dierenverblijf aangelegd. De resten
van een oude waterput zijn hier nog behouden gebleven.
In 1985 kopen dochter Rita Janssen en echtgenoot Ruud
Brock de woning van Rita’s ouders. De kinderen Jenny
(1987), Timo (1988), Niek (1990) en Paul (1992) worden
in het huis geboren. Met de volgende verbouwing van
de woning wordt gestart in 2003. Er worden nieuwe
dakkapellen geplaatst en er komen nieuwe ramen en
deuren in het huis. De muren worden gedeeltelijk opnieuw
opgemetseld. Tijdens deze opknapbeurt komen nog
verbrande overblijfselen van het granaatvuur uit de Tweede
Wereldoorlog tevoorschijn. In 1995 wordt de bestaande
garage gesloopt en wordt op die plek een nieuwe schuur
en kantoor gebouwd.
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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 COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!
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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

Interview

Voetbal Extra:

Je wint al als je meedoet….

Een ijzersterke slagzin. Dit leggen we verderop uit. Al een aantal jaren zijn bij
V.V. Heijen drie voetbalteams actief die bestaan uit spelers met een verstandelijke
beperking. Ons kwam ter ore dat twee van deze teams meedoen aan de Special
Olympics die op 1, 2 en 3 juli in Nijmegen en omgeving gehouden worden. Hoogste
tijd voor een nadere kennismaking.
Bij dit interview waren aanwezig Heijenaar
Hans Schiks (54), (leider en coördinator
Voetbal Extra), Paul Robben (61) en Jan
Elbers (65), (begeleiders van de elftallen)
en de 35-jarige Mischa Schaefer, al jaren
een gerespecteerd speler in een van de
elftallen. Hoewel hij in Gennep geboren en
getogen is en ook woont, heeft hij binding
met Heijen. Behalve dat hij er voetbalt,
is Mischa ook medewerker bij Intos. Hij
verricht verpakkingswerkzaamheden voor de
producten van Intos. Mischa is middenvelder
en pikt zo af en toe zijn doelpuntjes mee.
Historie Voetbal Extra
Hans Schiks vertelt: “Ik ben begeleider
dagbesteding bij Dichterbij en maakte al
jaren van nabij de voetbalcompetitie tussen
instellingen voor mensen met een beperking
mee. Ik viel ook een keer in als begeleider bij
het voetbalteam van de Augustinusstichting,
dat was in 1995. Op een gegeven moment
werd het oude concept van instellingen
afgebouwd en gingen de bewoners meer
in de dorpen tussen de mensen wonen. De
sporters onder hen kregen de tip zich met
hun team aan te sluiten bij de plaatselijke
voetbalclub. Op dat moment was dat Vitesse
’08 in Gennep. Sinds 2013 vindt het vroegere
team van de Augustinusstichting onderdak bij
V.V. Heijen. En dat naar volle tevredenheid.”
Mischa vult aan: “We hebben het hier erg

naar onze zin, het voelt als een warm bad.”
Inmiddels zijn er drie teams. Twee seniorenteams
(22 mannen en 1 vrouw) en een jeugdteam.
De seniorenteams spelen officiële competitie
wedstrijden onder de vlag van de KNVB. De
wedstrijden zijn op zaterdag en de trainingen op
woensdagavond. De uitwedstrijden zijn soms best
ver weg. Onder andere gaan ze naar Weert en
Helmond. Dit komt omdat er maar een beperkt
aantal teams is. Voor vervoer van en naar de
wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de busjes
van Dichterbij. In een van de teams speelt de enige
Heijenaar: Mark Janssen. Hij woont in het huis
aan de Boommarterstraat. Het jeugdteam speelt
niet in de KNVB competitie. Zij spelen onderling
wedstrijden. De trainingen en wedstrijden worden
begeleid door de ouders van de spelers en
medewerkers van Dichterbij. Een win-win situatie
voor alle partijen.
De Special Olympics, vrijdag 1, zaterdag 2 en
zondag 3 juli 2016
Dit zijn de nationale Olympische Spelen voor
mensen met een beperking. Een evenement dat
elke twee jaar gehouden wordt en waarvoor
de belangstelling enorm is. De seniorenteams
van V.V. Heijen doen al voor de derde keer mee
aan dit geweldige toernooi. Behalve voetbal
zijn er nog veel meer toernooien. Denk aan
atletiek, zwemmen, tafeltennis, badminton, korfbal,
vervolg op blz 32
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het G-elftal

gymnastiek, tennis, hockey, bowlen, wielrennen, skaten/
skeeleren, handbal, golf, bocce, paardrijden, judo en
basketbal. De wedstrijden zijn dit jaar in drie plaatsen,
te weten: Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. Voetbal
is het meest gewilde onderdeel. Paul Robben: “Om
mee te mogen doen moet je er snel bij zijn. Er worden
maar veertig teams toegelaten. Op 5 januari begon de
inschrijving en wij zaten gelijk achter onze computer in
de startblokken. Gelukkig lukte het ons toen om beide
teams in te schrijven. Vanwege de grote belangstelling
heeft men deze keer zelfs vijftig teams toegelaten.”

sluitingsceremonie. Deze vindt per onderdeel plaats
op de sportlocaties, waar ook de medailles worden
uitgereikt. De sporters uit het hele land vinden voor
dit weekend onderdak op Kamp Heumensoord, maar
vanwege praktische redenen zullen de voetballers
van V.V. Heijen hier niet verblijven. Sommigen hebben
medicatie nodig, willen zich lekker wassen en voelen
zich in hun eigen huis beter thuis. Even weg van de
sport, want reken maar dat het hele gebeuren een
enorme impact heeft op de deelnemers. Er doen maar
liefst drieduizend sporters mee!

Bij voetbal wordt er in meerdere categorieën gestreden.
Op zaterdag zijn er de voorrondes en voor zondag
vindt er een nieuwe indeling plaats met in achtneming
van de resultaten van deze voorrondes. Er wordt dus
rekening gehouden met de niveauverschillen. Zo komt
men tot een indeling waarin alle teams gelijke kansen
hebben op een medaille. Het voetbal wordt gespeeld
op de velden van V.V. Woezik in Wijchen.

Komt het nog op TV?
Men vermoedt van wel. Omroep Gelderland en Hart
van Nederland zullen er zeker aandacht aan besteden.

Het sportfeest begint overigens op vrijdag 1 juli met
een prachtige openingsceremonie in het Goffertstadion
in Nijmegen. Alle sporters lopen met hun team het
stadion binnen onder begeleiding van muziek. Het
Olympisch vuur wordt ontstoken. Frans Bauer heeft
toegezegd een optreden te verzorgen. Hoe moj is
dat! Kortom, je kunt het gewoon vergelijken met
de “echte” Olympische Spelen. Er is geen officiële
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Hoe gaat V.V. Heijen deze zaak voetbaltechnisch
aanpakken?
Hans: “De twee competitieteams blijven voor de
Olympics intact. We hebben op moeten geven op
welk niveau de beide teams actief zijn. Hierop worden
we ingedeeld. Bovendien heeft Arno Arts, ex-prof
van NEC en ex-trainer van JVC Cuijk toegezegd
voorafgaande aan het toernooi een training te komen
verzorgen voor de spelers van Voetbal Extra. En wat
ook heel leuk is, maar dat doen we eigenlijk ieder
jaar, de voetballers van Voetbal Extra mogen het gaan
opnemen tegen het eerste elftal van V.V. Heijen, een
(doelpunten)festijn waar echt naar uitgekeken wordt!”

Interview

En verder…
Je las het al in de titel van dit verhaal. De slogan voor dit
evenement is: “Je wint al als je meedoet”. Het geheel wordt
georganiseerd door Special Olympics Nationale Spelen
en als je hun folder leest, dan is het niet mis! Eén groot
sportfeest zo noemen ze het. Ze zijn er trots op dat ze het
evenement mogen organiseren. Ze willen laten zien hoe leuk
en waardevol het is om te sporten. Het houdt je gezond, je
maakt nieuwe vrienden en je leert samenwerken. Het geeft
een kick om jezelf uit te dagen en steeds een stapje verder
te komen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar juist voor
mensen met een verstandelijke beperking zijn dit belangrijke
aspecten. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om aan sport
te doen. Het comité van aanbevelingen bestaat uit niet de
minste personen: uiteraard bovenaan de lijst Erica Terpstra
die elke sporter een kanjer noemt, maar ook Jasper Cillessen,
Jochem van Gelder, Peter van Uhm en Thom de Graaf. Zij
hebben hun medewerking op veel terreinen al toegezegd.
Het is een hele organisatie, maar die wordt met veel liefde en
plezier door een groot aantal mensen en instanties ter hand
genomen.

Hans Schiks

Meer weten? Kijk op www.specialolympics2016.nl.
Wie komt onze Heijense Kanjers aanmoedigen? Op 2 en 3
juli op de sportterreinen van V.V. Woezik. Mis het niet….

Jan Elbers

Micha Schaefer

Paul Robben
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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 2016
Zaterdag 1 juli
19.00-20.30 uur D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Beach-Party met optreden van
leerlingenorkesten
(Jeugdblazers en slagwerkers)
4-9 juli (week 27)
Zonnebloem afd. Heijen - Loterij
Zaterdag 9 juli
Zondag 10 juli
Sint-Dionysiusgilde - Noordlimburgs Fietsweekend
Donderdag 25 augustus
Vanaf 12.00 uur
Zij-Aktief - Fietstocht met excursie
naar Ons Moe te Oploo
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
Donderdag 22 september
Zij-Aktief - Reis (= dagprogramma)
Donderdag 20 oktober
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - “Met een hoed in je hand”:
Hoedenmodiste M. Luyten
Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 22 oktober
20.00 D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Showconcert
Music Sensation

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

