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De vakantietijd voor de redactie (en u?) zit er weer op. Even diep ademhalen
en weer verder.
Het resultaat mag er weer zijn, zeggen we in alle bescheidenheid. Zo aan het
begin van een nieuw schooljaar leek het ons aardig om het Heggerankteam
nader voor te stellen in de vorm van een vriendenboekje. De geslaagden van dit jaar staan met foto en enkele
regels over hun verdere studieplannen in een artikel met die naam. Eén van hen, Merit, staat in vol ornaat (naar
eigen zeggen met haar Máxima-hoedje) op de cover. Gastschrijver Ton Raijmakers schrijft over zijn jeugd in
Heijen rond 1960: heel herkenbaar voor veel Heijenaren, die die periode hebben meegemaakt.
Het bestuur van Hèjje Mojjer vertelt over de aanstaande veranderingen in Heijen. Het bedrijfsinterview met
INTOS geeft een aardig beeld van de veelomvattende werkzaamheden van dit bedrijf. Het enthousiame en de
maatschappelijke betrokkenheid maakten veel indruk op de uitverkoren redactieleden, die het interview deden.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Column
De wereld waarin we leven……
Het leven in je eigen kringetje is zeer de moeite waard, maar de
wereld daarbuiten wordt met de dag minder. Wellicht een wat
boude bewering. Maar ga maar na, het ene land is nog niet uitgevochten en de bevolking weer een beetje overeind gekrabbeld
na alle ellende die een oorlog meebrengt, of de volgende landen
of regio’s vliegen elkaar weer in de haren. Figuurlijk dan, want
als het daarbij bleef viel het nog wel mee, nee, het meest geavanceerde wapentuig, al dan niet legaal verkregen veroorzaakt
dood en verderf. Ik wil het ook niet hebben over achterbakse
aanvallen op mensen met bommen en vrachtauto’s. Dacht altijd, dat de grootste misdaad het doden van een medemens is.
Daar kan nooit een legitimatie voor zijn. Maar voor velen is dit
kennelijk niet zo. Een leven van een ander is kennelijk minder
waard. En waarom? Hier kan ik van alles aanvoeren, maar, dat
gaat ver buiten de doeleinden van een dorpsblad. Wel moet ik

hier kwijt, dat ik van de wereld wat mistroostig wordt. Vind het
ook vreemd, dat een deel van de mensheid in ellende leeft en
het andere deel alles heeft en kan doen wat haar hartje ingeeft.
Terug in het eigen kringetje: een mens probeert iets van zijn leven te maken, een invulling die voldoening geeft. Dingen doen
die je goed vindt, deel zijn van een samenleving door werk, zorg
voor je naasten, maar ook proberen iets op te bouwen, zorgen
dat je kinderen hun weg in het leven vinden en hen iets goeds
mee te geven. Proberen is één, maar of het ook lukt? Bureaus
Jeugdzorg en allerhande instellingen hebben hun handen vol
om de ergste ontsporingen weer in goede banen te leiden. Tja,
en je eigen ik is kennelijk veel belangrijker dan het wij. In een
samenleving leef je samen en dan is je eigen ik natuurlijk niet
het enige dat telt.
Zo aan het beging van een nieuwe serie Hèjs Nèjsen wat filosofisch getinte gedachten. En jammer genoeg ook wat minder
vrolijke. Neemt niet weg, dat we verder moeten. Door steeds
(kleine) dingen te blijven bijdragen aan het welslagen van de
omgeving/samenleving wint een gevoel van optimisme het gelukkig nog. Het feit, dat er in Heijen vooral in verenigingsverband zoveel goeds gebeurt, draagt hier enorm aan bij. Laat Hèjs
Nèjs haar doelstelling: onderlinge binding in ons dorp versterken, ook het komende jaar weer volledig waar maken.

Let’s Rollerdisco!!!!!
Ook dit jaar organiseert HEIJJE MOJJER weer een leuk
evenement om de opening van de kermis te vieren.
Op vrijdag 2 september organiseren wij een rollerdisco in de
botsautotent.
Vanaf 19:30 tot 22:00 is iedereen welkom, dus breng je
rolschaatsen of inline skates mee!
Om dit te kunnen realiseren vragen wij een kleine bijdrage
van € 2,Tot vrijdag 2 september op het kermisterrein in Heijen!
Met vriendelijke groeten,
PROMOTIE-TEAM HEIJJE MOJJER
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Kermisfrühschoppen

Die Original Maastaler staan weer te popelen om
op zondag 4 september het traditionele kermis
frühschoppen concert voor u te verzorgen. Een aantal
gezellige uurtjes Egerländer- en Böhmische muziek
wacht u vanaf 12.00 uur in gemeenschapshuis D’n
Toomp. En vergeet u vooral niet uw steunkaarten
mee te brengen want we geven weer een aantal
mooie presentjes weg. Wij hopen u op 4 september te
ontmoeten.

Verenigings- en ander nieuws

Gezellige Kermismiddag - Dansmatinee voor senioren
Op maandag 5 september 2016
Gezellige Kermismiddag
Dansmatinee voor senioren
In Gemeenschapshuis d’n Toomp.
Voor u speelt ons huisorkest Aldörum.
Aanvang: 14.00 uur. Einde: 17.30 uur.
Meeting voor vrienden en bekenden….
Entree: 5.00 euro
Heerlijke hapjes worden geserveerd.
• Onze vrijwilligers van de KBO en Zonnebloem staan voor u klaar.
• Ook niet-leden en 50+ zijn van harte welkom op deze gezellige dansmiddag met onze beroemde tombola.
• Word lid van onze Seniorenclub en donateur van de Zonnebloem. Met MEER leden kunnen we meer!

Zangvereniging Caecilia 75 jaar jong en
nog springlevend!
Onderstaand bericht ontvingen wij van Zangvereniging
Caecilia
Op de helft van ons jubileumjaar blikken we met plezier
terug op een drietal optredens: we namen deel aan
de koordagen in Paradiso, hadden een zeer geslaagd
dubbelconcert met Het KlarinetNsemble bij La Tertulia
en in het kader van Kerkenpad traden we op in de kerk
van Middelaar.
We zijn ons nu volop aan het voorbereiden op ons
grote jubileumconcert van 25 september op Landgoed
Roepaen te Ottersum. Op die dag geven we daar een
middaguitvoering om 14.00uur en een avonduitvoering
om 19.30uur. Het klassieke eerste gedeelte bestaat uit
een aantal delen van het Stabat Mater van Karl Jenkins
waarbij we begeleid worden door strijkers, blazers en
percussionisten. Daarna volgt een gevarieerd modern
repertoire.
Toegangskaarten voor deze concerten zijn verkrijgbaar
bij leden van ons koor of bij
zangverenigingcaecilia@hotmail.com

De prijs voor een kaartje ( inclusief een consumptiebon)
bedraagt 10 euro.
In de kersttijd geven we een concertje in Huize
Norbertus en op 3 december treden we op tijdens de
kerstmarkt op Landgoed Graefenthal.
U kunt ons volgen op:
www.caeciliaottersum.nl
Facebook: Caecilia Ottersum Zangvereniging.
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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

De Kampioenen van de
Slagwerkgroep van EMM
Op zaterdag 25 juni waren de Nederlandse
Kampioenschappen in Berlicum voor solisten. EMM
werd vertegenwoordigd door maar liefst vier
slagwerkers; Robbin, Nick, Romée en Merijn.
Nadat zij zich alle vier overtuigend hadden geplaatst
voor dit NK, vertrokken we om 11.30 uur richting
Berlicum. Robbin beet het spits af en ondanks dat hij
flink last van z’n keel had, speelde hij het werk Scream
op overtuigende wijze. Hij gaf al direct aan dat het voor
de jury een lastige opgave zou worden. Met een klein
half uur ertussen, was het de beurt aan Nick. Begin
deze maand werd Nick al Brabants Kampioen met het
werk Multiple Choice, dus gezonde spanning was ook
bij Nick aanwezig. Zowel Nick als Robbin deden mee
op multi-percussion.
Romée deed mee op marimba met het werk Malletrix.
De basmarimba werd door vier mensen weer het
podium opgetild, wat nog best even spannend was.
Vervolgens begon Romée aan haar uitvoering. Nadat
Romée Malletrix op een zeer muzikale wijze had
uitgevoerd was het nog ruim een uur nagelbijten voor
de prijsuitreiking.
Aangezien er twee deelnemers van EMM op multipercussion waren vertegenwoordigd van de in totaal
vier deelnemers in hun klasse, was de kans 50% dat de
Nederlands Kampioen afkomstig zou zijn van EMM. En
met 90 punten én onderscheiding van de jury bleek
Nick dit jaar met de eer te mogen strijken en werd
Nederlands Kampioen op multi-percussion.
Romée kwam een puntje tekort en werd op de
basmarimba tweede. Al met al een zeer knappe

prestatie van alle drie en namens de hele vereniging
zijn we trots op onze jeugdleden!
Om iets over 18.00 uur was het de beurt aan Merijn
om in de hoogste divisie Multi-percussion sketches van
Vincent Cox uit te voeren. Een technisch moeilijk werk,
waar menigeen zich niet aan zal wagen. Na afloop
was Merijn niet geheel tevreden over zijn uitvoering.
Aangezien de A-slagwerkgroep ‘s avonds deel nam
aan de Night of the Proms in Gennep, konden we
helaas niet wachten op de prijsuitreiking en kregen op
verzoek het juryverslag eerder mee. Met 85 punten
was Merijn zeer tevreden en wist op dat moment nog
niet op welke plaats hij zou eindigen. Tijdens de Night
of the Proms kregen we te horen dat hij op de 3de
plaats was geëindigd. Een knappe prestatie!
‘s Avonds tijdens de Night of the Proms in Gennep
werd er nog even stilgestaan bij de deelname aan dit
NK door onze slagwerkers en hebben we met deze
vier talenten een geweldig stuk muziek neergezet,
tot grote tevredenheid van het aanwezige publiek
uit de hele regio en leden van Unitas et Fidelitas. Een
opmerking van een toehoorder die we niet onvermeld
willen laten: ‘’Jammer dat we Heijen niet meer binnen
de gemeente Bergen hebben!”
Bij deze ook onze dank aan muziekvereniging Unitas
et Fidelitas voor de gastvrijheid en de prettige
samenwerking.

Nederlands kampioen multi-percussie Nick
Traa

actie
De slagwerkgroep in
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Even voorstellen: De B- en
C-orkesten van fanfare EMM
In het Hèjs Nèjs van afgelopen juni hebben wij hen al
geïntroduceerd. Het B-orkest (Blazers) en de B- en Cslagwerkgroep .Toen brachten wij het concert Beach Party
op 1 juli onder de aandacht. Dit gesprek smaakte naar
meer en dus hoogste tijd voor een nadere kennismaking
en een kijkje achter de schermen.
We zaten aan tafel met Dorina Stoffele (bestuurslid EMM),
Resi Kerkhoff (voorzitter commissie Jeugd, Opleiding en
Beleid). De drie dirigenten Niels Hendriks, Guido Pouwels
en Merijn Lambregts. Ook enkele jeugdleden waren
aangeschoven, al vonden die het wel moeilijk om stil te
zitten!
De drie orkesten:
Het B-orkest is afgelopen februari begonnen en
bestaat uit negen leerlingen die op dit moment iedere
donderdagmiddag muziekles volgen op een blaasinstrument.
Deze lessen zijn in handen van muziekleraar Stephan
Moors. Niels Hendriks neemt de meiden en jongens iedere
maandagavond een half uur onder zijn hoede. Zo leren
ze behalve hun instrument beheersen ook samenspelen
en, niet onbelangrijk, naar elkaar luisteren. Het werkt zeer
stimulerend. Want hoe leuk is het om juist samen muziek
te maken! We hebben de jeugd gevraagd in een paar
woorden te beschrijven wat ze van het B-orkest vinden.
De trefwoorden die steeds terugkwamen: de gezelligheid,
de leuke liedjes en vooral: “muziek maken is gewoon leuk”!
Kortom: ze zijn heel enthousiast. De eerste keer dat ze
samen optraden was in de H.Mis van Palmpasen.
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deze beginners te begeleiden. Zo bereidt hij de kinderen
voor op het “grote werk”. Om mee te mogen doen
met de Slagwerkgroep moeten ze namelijk wel wat in
hun mars hebben. De opleiding hiervoor kan niet vroeg
genoeg beginnen. Zoals we weten is de slagwerkgroep van
EMM een begrip in de slagwerkwereld en doen zijn met
veel succes mee aan concoursen en kampioenschappen.
De jeugd
Een aantal jeugdige leden van de C-slagwerkgroep
dwarrelden binnen en hoewel het moeilijk was, bleven
ze toch tamelijk rustig op de stoel zitten. Bassdrum en
snaredrum worden het meest gespeeld, zo vertellen ze.
Bekkens en bongo’s horen er ook bij. Met deze laatste
kunnen verschillende tonen ten gehore worden gebracht.
Maar ze kijken ook uit naar het moment dat ze bijvoorbeeld
de buisklokken en de marimba mogen bespelen. Of ze al
eens geintjes met Merijn hadden uitgehaald, vragen wij.
Daar wordt behoorlijk over gegiecheld. Ze zeggen braaf
van nee, maar het ziet ernaar uit dat we hen op een idee
hebben gebracht.
Hoe leuk is het om samen muziek te maken, vragen we.
De gezelligheid, de leuke liedjes, samen oefenen, je leert
er iets van en je kunt jezelf verbeteren, zo beweren ze. De
jeugd geniet er zichtbaar van. Als we vragen of ze ook thuis
geregeld oefenen knikken ze allemaal braaf Ja. Zo’n twee
tot vier keer per week zelfs. Dat is moj.

De B-slagwerkgroep bestaat uit twaalf leerlingen onder
leiding van Guido Pouwels en is al een jaar of vier actief. Alle
mogelijke slaginstrumenten worden ingezet om tot een
harmonieus geheel te komen. Er moet natuurlijk thuis wel
geoefend worden. Gelukkig zijn daar de buurtvriendelijke
oefenpads voor uitgevonden.

Het JEMM kamp
Het concert Beach Party op 1 juli werd met veel
enthousiasme ontvangen. De dag erna gingen de
jeugdleden onder leiding van de JOB commissie en
enkele oudere jeugdleden op kamp. De blokhut van Jong
Nederland Gennep was voor deze gelegenheid afgehuurd.
Een hoogtepunt was het kampvuur. Want ook fanfareleden
zijn gewone mensen: vuurtje stoken is favoriet.

De C-slagwerkgroep is pas begonnen, namelijk net voor
Kerstmis vorig jaar. Zij hebben ook pas ongeveer een jaar
muziekles. Merijn Lambregts is een van de leden van de
A-Slagwerkgroep van EMM. Hij werd bereid gevonden

Van het kamp hebben wij enige foto’s ontvangen. Zie
elders op deze bladzijde.
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Geïnteresseerd?
Fanfare EMM wil heel graag haar ledental uitbreiden en
bespeel je al een instrument of wil je het graag leren: meld
je aan! Er is geen leeftijdslimiet. Iedereen is welkom.
Dat kan via e-mail fanfare-emm@live.nl. Voor informatie
kun je de pas vernieuwde website van EMM bezoeken:
www.fanfare-emm.nl.

Leden B-Slagwerkgroep
Lasse Hermsen, Robbin Hermsen, Luc jans, , Sten Jans,
Romée Traa, Nick Traa, Dennis Ruhl, Merijn Lambregts ,
Sander Kremers, Teun Jans, Paul Flintrop , Lars Litjens, Britt
Willems
Leden C-Slagwerkgroep:
Jules Blaauw, Tymo Klein, Rens van Hoof, Semme
Cornelissen, Sem Josephs, Niels Gerrits en Marijn Gijsberts.

Leden B-orkest:
Livia van den berg, Jolien van den berg, Jesse Cornelissen,
Megan Loeffen, Sophie Kepser, Thijmen Weerepas, Mara
van Versendaal, Imke Jaspers, Janne Basten

Dikke pret bij het JEMM kamp
en
De jeugdige dirigent

Goud voor Heijense voetballers op de
Special Olympics.
In het eerste weekend van juli hebben de beide teams
van Voetbal Extra van V.V. Heijen deelgenomen aan de
Special Olympics, die werden gehouden in Nijmegen
en omgeving. Het voetbaltoernooi vond plaats op de
velden van SC Woezik te Wijchen.
Tijdens de wedstrijden van zaterdag, zeg maar de
voorronde, werd bepaald op welk poule-niveau men
op zondag moest spelen. Beide teams deden het deze
zaterdag prima, zeker Voetbal Extra 1. Dit team kwam
voor de zondag terecht in poule 2, zeg maar net onder
de winnaars van zaterdag. Voetbal Extra 2 belandde in
poule 9.

Op zondag wisten de twee Heijense teams al hun
wedstrijden te winnen. Het leverde hen de eerste
plaats in de poule en de felbegeerde gouden medaille
op!
De prijs was hun beloning voor 2 dagen inzet,
enthousiasme en goed voetbal. Hulde aan de spelers
en begeleiding.
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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

durf jij de

uitdaging aan?

In
speedltoor
uin
het le
uk
voor ste uitje
hele g het
ezin!

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!
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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

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur
De vakanties zitten er bijna op en het ‘normale’ leven komt
weer op gang.
Voor Heijen staan er de komende maanden verschillende
zaken in de planning.

Fietspad
In september 2016 zullen drie varianten in Heijen worden
gepresenteerd van het fietspad, aansluitend op het fietspad
Bergen, waarna de aanbesteding plaats zal vinden.

Pastoor Jaspersplein en Hoefstraat
Een deel van het kernplan Heijen is de herinrichting van
het Pastoor Jaspersplein en het stukje Hoefstraat dat daar
op aansluit. Direct na de vakantie gaat de firma Laarakkers
beginnen met deze klus en de planning is dat het begin
november gerealiseerd is. Op de site www.heijen.info en bij
D’n Toomp kunt u zien hoe het gaat worden. Gedurende
deze werkzaamheden zult u in de omgeving van de kerk
wat overlast ondervinden.
De aansluitende reconstructie van de Nieuwwijkstraat is
definitief in de Voorjaarsnota opgenomen. De planning
wordt, na overleg met de omwonenden en Hèjje Mojjer,
komend jaar uitgewerkt.

Hommersumseweg en Boxmeerseweg
De Hommersumseweg en Boxmeerseweg worden
verbeterd. De opknapbeurt moet eind september 2016
klaar zijn.

Opknappen A77
Vanaf eind augustus staat groot onderhoud gepland
aan de A77. Het wegdek wordt gerenoveerd, de
voegovergangen worden aangepakt en de op- en afritten
worden meegenomen. De werkzaamheden worden
verricht door de firma Dura Vermeer. Het werk wordt in
verschillende fases uitgevoerd en bestrijkt het traject van
de grensovergang tot de aansluiting met de A73. Volgens
planning wordt eind augustus en in oktober de betonbaan
bij de grensovergang vervangen door geluidsarm asfalt en
vindt er en alle weekenden van oktober groot onderhoud
aan de brug plaats. Naar verwachting is het werk half
december gereed.
Bebouwing aan de Hoofdstraat
De ontwikkelingen voor het realiseren van woningen
aan de Hoofdstraat loopt volgens planning. Het ontwerp
bestemmingsplan komt binnenkort ter inzage. Zoals
bekend is er in de plannen een huiskamerproject voorzien
en gaan we dit project in gang zetten. Er hebben zich al
meerdere mensen aangemeld die mee willen werken en
denken om dit tot een succes te maken. We kunnen altijd
nog mensen gebruiken die mee willen denken of ideeën
hebben over het project. Binnenkort komen we de eerste
keer bij elkaar om te bespreken hoe we dit op gaan pakken.
Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

Lantaarnhouders en vlaggen
De subsidieaanvraag door projectgroep Heisa en
Promotiegroep voor de aanschaf van lantaarnhouders en
vlaggen is gehonoreerd. Het doel is om de Hoofdstraat en
de Nieuwwijkstraat tot aan de kerk bij diverse gelegenheden
aan te kleden met vlaggen en feestelijke versiering, passend
bij diverse evenementen zoals Kerst, Carnaval, Lentefeest,
Kermis, Heisafeesten, maar ook evenementen die
georganiseerd worden door de Heijense verenigingen.
Website www.heijen.info
Zoals waarschijnlijk iedereen weet, hebben we buiten het
Hèjs Nèjs ook een website voor actuele en algemene
directe informatie. Deze wordt beheerd en gevuld door
Piet Manders die daar veel tijd en energie in steekt. Helaas
gaat Piet Heijen verlaten en elders wonen, waardoor hij
minder makkelijk actuele dingen kan melden of vastleggen
op foto of video. Gelukkig blijft hij wel de site op afstand
beheren, maar heeft voor actuele zaken meer informatie
nodig uit het dorp, dus van activiteiten, berichten van leuke
dingen maar ook bijvoorbeeld overlijden van dorpsgenoten.
Uit reacties vanuit Heijen, maar zeker ook vanuit andere
plaatsen, blijkt de site in een grote behoefte te voorzien.
Om dit te kunnen blijven voort zetten is de inbreng voor
informatie vanuit alle groepen en geledingen uit Heijen
dringend nodig. Dit verloopt momenteel niet geheel naar
wens. Heeft u, uw vereniging, de buurtvereniging, familie of
wie dan ook informatie, foto’s of dingen te melden, mail dit
dan aan info@heijen.info en Piet zorgt dat het opgenomen
wordt. Er is ook dringend iemand nodig die ook weet hoe
de website ingericht is en beheerd wordt, back up dus.
Mocht u interesse hebben om mee te helpen de site in
de lucht te houden of te vullen kunt u met ons contact
opnemen.

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!

12

Hèjs Nèjs
augustus 2016

Maasziekenhuis: Nooit meer bang voor een prik

BOXMEER - Bang voor een spuit, bloedprikken of een infuus? Bij
Maasziekenhuis Pantein is dit voor kinderen, maar ook voor volwassenen,
verleden tijd door met lachgas een lichte roes te creëren. De vierjarige Niels
en de twaalfjarige Tim lieten onlangs in ontspannen toestand bloed afnemen.
Roesje met lachgas
Sinds enkele maanden gebruiken de kinderafdeling en de Spoedeisende
Hulp van het Maasziekenhuis de een eenvoudige en veilige methode om
met lachgas voor een roesje te zorgen. Dat vermindert de angstgevoelens
en pijn bij vervelende behandelingen of onderzoeken. Deze veilige methode
is nieuw en uniek in de wijde regio van het Maasziekenhuis. De ervaringen
en reacties van de ouders en kinderen zijn zeer positief.
Niels was snel rustig
De vierjarige Niels was bij eerdere prikken heel erg bang, zo laten zijn ouders
Marian en Wim weten. Onlangs moest hij voor controle bloed laten prikken.
“De kinderarts adviseerde om het deze keer met hulp van lachgas te doen.
We hebben Niels thuis voorbereid door een paar keer met een kommetje
te oefenen hoe hij in een neus- en mondkapje moest ademhalen. Hij was al
snel heel rustig en heeft het prikken niet bewust meegemaakt.”
Tim: duim omhoog
Moeder Chantal is helemaal verbaasd over hoe rustig haar zoon Tim zich liet
prikken. Ruim van tevoren krijgt hij net als Niels een pleister met verdovende
zalf op de plek van de prik. Eenmaal binnen en op bed gaan de gordijnen
dicht. Tim krijgt van de verpleegkundige te horen dat het tijd is voor het
mondkapje met lachgas. Zodra Tim er wat slaperig uitziet, vraagt zij hem
hoe hij zich voelt. Tim steekt zijn duim omhoog. Het moment voor de prik
is aangebroken…
Als het bloedprikken voorbij is, mag Tim eerst even rechtop gaan zitten. Vrij
snel daarna vertrekt hij zichtbaar opgelucht aan de hand van zijn moeder.
Zónder iets te hebben gemerkt. “Heb ik een bandje om mijn arm gehad
dan?!” En van de prik herinnert hij zich ook niets.
Meer informatie is te lezen in de folders over ‘lachgassedatie’op de website
van het Maasziekenhuis.

Het Nieuwe boek van Nicole Plantius is uit:

Inspiratiebron 1

Haar unieke schrijfstijl kenmerkt zich met haar
diepzinnigheid, welke zij combineert met een
tintje psychologie en een vleugje filosofie. Haar
verhalen, teksten, columns en gedichten gaan
over het leven, de dood, de liefde en vormen
een inspiratiebron.
Verkrijgbaar bij: Alber t Heijn in Gennep en
ook te bestellen bij Koops boekhandel Venlo
of via van Spijk.com Rekafa Uitgeverij in de
kunstboeken. Indien direct bij Nicole besteld
wordt ontvangt u een persoonlijk gesigneerd
exemplaar.
Met de opbrengst van elk 50ste verkochte
exemplaar doneert zij een bedrag aan Kika
Kinderenkankervrij www.kika.nl

Dankwoord
bij
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
en
het over lijden van onze (schoon) moeder
oma
Mar tha Artz-Janssen
is
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafen
ons
en alle andere blijken van deelneming zijn
es..
verli
dit
tot steun bij het verwerken van
Alwine en Wim
Brenda en Stef

Welkom in Heijen!
De vlag uit in de Eekhoornstraat!
Daar kwam Lieke ter
wereld. Lieke is de dochter van Jeff
rey Ankersmit en
Susanne Martens. En zusje van Sylv
ie en Jelte.
Het ei dat al wekenlang in een nes
tje aan de
Lijsterbesstraat lag is uitgekomen.
En wat zat erin?
Een gezonde zoon voor Petra en
Björn v/d UytertGerrits. Hij heet Noud.
Namens de redactie: Van har te gefe

liciteerd.

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

Bedrijfsinterview

INTOS:

mensen werken hier voor mensen….

Verscholen in een hoekje In het meest noordelijke gedeelte van Industrieterrein “De Groote
Heeze” staan met een oppervlakte van ruim 11.000 m2 de gebouwen van INTOS. We zien
ze vrijwel dagelijks liggen, maar wat speelt er zich eigenlijk af, achter deze muren? De enige
manier om dat uit te vinden is een afspraak maken en een interview afnemen. Directeur Jan
Noij (56) was van harte bereid ons te ontvangen en vol trots vertelde hij ons over de activiteiten
die “zijn mensen” hier dag in dag uit bezighouden. Jan is geboren in Nijmegen, maar heeft daar
maar één dag verbleven, namelijk zijn geboortedag. Hij woont zijn hele leven al in Gennep.
INTOS is ontstaan uit de Streekwerkplaats die
actief was tot 1992. Wetswijzigingen noopten tot
een meer bedrijfsmatig opereren. Tot 2015 was de
wet op de sociale werkvoorziening (WSW) van
toepassing op het bedrijf. Nu is deze veranderd
in de al dan niet geprezen Participatiewet. De
politiek zegt: “de markt moet de zaak voor deze
groep mensen zelf aanpakken.” INTOS is een
stichting met een Stichtingsbestuur, bestaande
uit vertegenwoordigers van zowel de gemeente
Gennep als de gemeente Mook&Middelaar.
INTOS staat voor INdustriële TOelevering en
Services. Een hele mond vol maar eigenlijk is het
heel eenvoudig. Er zijn nu eenmaal mensen met
een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt en ook
zij hebben grote behoefte aan routine en een
geregeld leven waarin ze iets kunnen maken en/
of betekenen. Het zijn niet alleen mensen met een
verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking
die bij INTOS aan het goede adres zijn, maar zeker
ook mensen met een (tijdelijke) bijstandsuitkering
of mensen die (via het UWV) een re-integratie
proces moeten doorlopen. De bedoeling is dat
mensen met een uitkering de kans krijgen werkfit
te worden en (terug) kunnen stromen in een
“normale” baan. Jan Noij geeft een voorbeeld:Vorig
jaar ontving INTOS 80 instromers via de Bijstand.
In Gennep zijn in totaal 225 mensen afhankelijk
van een bijstandsuitkering. INTOS is erin geslaagd

hetzelfde aantal van 80 mensen door te laten stromen
naar de reguliere arbeidsmarkt. De uitdaging van alledag
is om iedereen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt
te helpen en te steunen dit doel te bereiken.
Faciliteiten
De heer Noij legt uit dat er diverse afdelingen zijn. Een
deel van de mensen werkt “binnen”. Dat kan zijn voor
orders die uit het bedrijfsleven komen. INTOS heeft
goede contacten met grote bedrijven in de regio die
sommige routinewerkzaamheden laten uitvoeren door
de mensen van INTOS. Een andere, speciale afdeling is
ingericht voor dagbesteding. Dat kan van alles zijn. Onlangs
werd buiten een moestuintje aangelegd waar allerlei
groenteplantjes staan die de mensen zelf onderhouden.
Iets waar ze heel trots op zijn. De dagbesteding wordt
grotendeels ingevuld door cliënten van Dichterbij. Je
komt in aanmerking voor dagbesteding als je een WMO
indicatie via de gemeente hebt gekregen en buiten je
24-uurs zorg moet je ruimte hebben om eraan deel te
nemen.
Scholing, detachering en andere activiteiten
INTOS verzorgt sollicitatie- en empowermenttrainingen,
schaaft aan de werknemersvaardigheden, helpt bij
het zoeken naar een baan (jobfinding) en detacheert
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De ingelijste afgeknipte stropdassen

Kwaliteitscertificaat

medewerkers bij bedrijven en instellingen in de regio. INTOS
verzorgt dan de begeleiding via jobcoaches en adviseert bij
de inrichting van de werkplek. Ook heeft INTOS jaarlijks
stagiaires van het Elzendaalcollege Gennep, de Mikadoschool
in Gennep en de Pro-school uit Boxmeer over de vloer.Een
ander voorbeeld is het faciliteren van de begeleiding van
vluchtelingen. Taalmaatjes komen langs om de vluchtelingen
wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Daarnaast
zijn professionele krachten actief om de vluchtelingen te
trainen in de Nederlandse taal. Via de cursussen bouwen
de vluchtelingen ook arbeidservaring en vaardigheden op.
Dat werkt positief. En dat mag volgens Jan Noij gerust eens
gezegd worden, gezien het negatieve imago dat gekoppeld
wordt aan vluchtelingen.
Nog een voorbeeld is de Voedselbank. Elke donderdag
worden in Venray voedselpakketten samengesteld en op
naam gezet. In Gennep maken circa veertig personen
gebruik van de Voedselbank. De eisen zijn streng.Van tevoren
wordt iedereen die zich meldt zorgvuldig gescreend. Men
moet aan diverse voorwaarden voldoen. Zo is er ook een
inkomenstoets.
En dan is er nog de Kledingbank die twee maal per jaar
plaatsvindt. Jan geeft aan dat dit alleen om zeer goede
kleding gaat. Soms zelfs splinternieuwe kleding die wordt
aangeboden door modeketens die hun winkelvoorraad
opruimen. Gebruikte kleding kan bij INTOS worden
afgegeven en wordt dan beoordeeld of het goed genoeg
is voor hergebruik. De kleding gaat vervolgens naar andere
delen van Limburg om herkenning te voorkomen. Tijdens de
halfjaarlijkse kledingbeurs zijn pashokjes en modeadviseurs
en –adviseuses aanwezig om de kledinguitgifte in goede
banen te leiden. Opmerkelijk detail: Jan vertelt dat er soms
ook van de kleding van de kledingbank gebruik wordt
gemaakt om iemand die mag gaan solliciteren voor een baan
buiten INTOS netjes aan te kleden en te stylen. Dat is zeer
succesvol. De kledingbank is alleen toegankelijk voor mensen
die maximaal 120% van de bijstandsnorm ontvangen.

16

Hèjs Nèjs
augustus 2016

Het ronde bedrijfsrestaurant

Organisatie
Er zijn nog 310 WSW mensen in dienst. Dit aantal moet in de
komende jaren afnemen naarmate de Participatiewet meer
en meer toegepast wordt. 38 medewerkers zijn in dienst
van de Stichting voor begeleiding en re-integratie. Daarnaast
circa 300 mensen die in een re-integratietraject zitten. Voor
deze mensen wordt alles in het werk gesteld hen tot 100%
inzetbaar te maken. Desnoods worden fysiotherapie en
fitnesstrainingen ingezet om de mensen fitter en sterker te
maken. Totaal passeren ongeveer 750 mensen jaarlijks de
revue die er werken, opgeleid en begeleid worden en weer
verdwijnen naar het arbeidsproces of pensioen. De exploitatie
bedraagt per jaar ongeveer 11 miljoen euro, waarbij de
grootste kostenpost de salarissen van de medewerkers is.
Successtory’s
We vragen Jan Noij om voorbeelden te noemen van
successen. Jan hoeft niet lang na te denken. Hij noemt er
diverse op. Het belangrijkste is, zo betoogt hij, dat INTOS
bekend staat als een organisatie die breed in de maatschappij
staat. Mensen weten INTOS te vinden. Iedereen wordt met
open armen ontvangen, de instap is laagdrempelig. Uiteraard
volgt eerst een test die wordt afgenomen door goed
opgeleide re-integratieconsulenten. Wat zijn de individuele
wensen, de vaardigheden, de talenten? Iedereen heeft ze,
maar soms moeten ze eerst benoemd worden. Daarna
wordt geprobeerd een werkplek, opleiding of stageplaats te
regelen.
Doordat INTOS op diverse terreinen gecertificeerd
is kan het een breed scala aan opleidingen en
werkervaringsplaatsen aanbieden en opdrachten zelfs uit
de medische sector aannemen. Onlangs werd het keurmerk
Blik op Werk binnengehaald waardoor INTOS is erkend als
re-integratiebedrijf. Het bijhorende bordje dat in de hal zal
komen te hangen wordt trots door Jan getoond.
Verder noemt hij BuitenWerk. Wie heeft de busjes van
BuitenWerk nog nooit zien rijden in de regio! Zij verzorgen

Tegeltjeswand in de hal

Het INTOS magazijn

het openbaar groen, niet alleen in Gennep maar ook in Mook. Het
werk bestaat uit snoeien, schoffelen, beplanten en het opruimen van
zwerfvuil. Vroeger was dit een dienst van de gemeente zelf, maar zo
langzamerhand was er een lappendeken ontstaan. Nu is alles strak
gecoördineerd. De lappendeken is een mooie sprei geworden.
BuitenWerk duikt overal in de gemeente op en het werk wordt
door de inwoners van beide gemeenten gewaardeerd. Ze horen veel
positieve geluiden. Je ziet het verschil, zo klinkt het. Dat is moj.
Als je bij INTOS werkt ben je volop in bedrijf; het bezorgt je een
gevoel van trots.
Mislukkingen?
Daar moet Jan langer over nadenken. Uiteindelijk weet hij er toch een
te noemen. In het verleden zijn ze bezig geweest met een project
voor de vervaardiging van zonnecollectoren die ingezet zouden
moeten worden in Afrika. De bedoeling van het project was om
overal stroom voor mobiele telefoons, waterputten enzovoort te
kunnen opwekken. Uiteindelijk werd het project afgeblazen omdat
de politiek vond dat de vervaardiging van de zonnecellen dan ook
in Afrika moest plaatsvinden. Jan vond het jammer, want het had een
mooi project kunnen worden.
Toekomst?
Die ziet Jan Noij met redelijk vertrouwen tegemoet. “We hebben veel
werk. Maar hier en daar valt de fundering weg. Vaste dienstverbanden
verdwijnen en worden door flex-contracten vervangen. We moeten
nog zien hoe dat uitpakt. Maar dat INTOS een schakel blijft tussen de
maatschappij en de mensen met een zekere afstand hiervan, dat blijft
zeker bestaan.”
Gezelligheid
Ook daar wordt bij INTOS de nodige aandacht aan besteed. In juni
was de jaarlijkse feestavond met barbecue en een optreden van de
INTOSband. Die brengt een breed scala aan muziek en zang. Met
Kerst en Pasen zijn er speciale bijeenkomsten en een maal per
jaar worden alle jubilarissen van dat jaar in het zonnetje gezet. Van
degenen die afscheid nemen wegens pensioen wordt de onderste
punt van de stropdas afgeknipt en ingelijst, met daaronder de naam en
vertrekdatum. Die hangen allemaal bij elkaar aan een muur.

Ger Beumeler DIA bij de moestuin

Er is ook een bedrijfsblad INTOSsant genaamd.
Een heel mooi blad, moeten we toegeven. Al is dat
natuurlijk lastig, want wij zijn gehecht aan het mooiste
blad van Heijen, het Hèjs Nèjs. Gelukkig kan Jan Noij
daar alle begrip voor opbrengen. In het blad allerlei
nieuwtjes en wetenswaardigheden over INTOS.
Het bedrijf
Bij
een
bedrijfinterview
hoort
een
bedrijfsrondleiding, favoriete onderdeel van de
redactie. Jan Noij is niet te beroerd om met ons
het hele bedrijf door te lopen en je staat werkelijk
versteld van de omvang ervan. Een groot deel van
de gebouwen ligt achter het hoge magazijn en
zijn vanaf de weg nauwelijks te zien. We zien de
metaalafdeling en de verpakkingsafdeling. Maar ook
de dagbesteding wordt vereerd met een bezoekje
van ons en wij bewonderen de pas aangelegde
moestuin. Het was het gevolg van het project “Als
je het mij vraagt….”waarbij de gebruikers van de
dagbesteding werd gevraagd hun wensen aan te
geven. Daar ontmoeten we ook Ger Beumeler
die vandaag de leiding heeft bij de dagbesteding.
Beumeler vertelt met gepaste trots over zijn werk.
De mensen die gebruik maken van de dagbesteding
voeren diverse kleine werkzaamheden uit, zo
vertelt hij, maar luisteren ook gewoon even een
uurtje naar muziek of oefenen een hobby uit.
Alles is mogelijk. In het midden van het gebouw,
waar alle afdelingen op uitkomen is de riante,
cirkelvormige kantine. Al is kantine in dit verband
te lage kwalificatie. Een gezellige ruimte waar ruim
350 mensen tegelijk kunnen samenkomen.
Tot slot
Wij zijn onder de indruk van alles wat zich achter
de muren van dit bekende gebouw afspeelt, dit
hadden we zeker niet verwacht. Maar heel leuk dat
we dit nu eens met Heijen kunnen delen.
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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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Vliegende START voor te vroeg geboren baby’s

De geboorte van een kind is een spannende gebeurtenis. Wann
eer
de baby geboren wordt na een zwangerschap korter dan 35 weken
,
te licht is of de bevalling gepaard gaat met ernstige problemen, komen
er voor de kersverse ouder s extra zorgen bij. Voor kinderen die
in
Maasziekenhuis Pantein geboren of opgenomen geweest zijn, biedt
het ziekenhuis sinds een jaar begeleiding op de START polikliniek.
De
artsen en verpleegkundigen houden de baby extra goed in de gaten.
Een hele geruststelling voor de ouder s.
Pasgeboren kinderen zijn kwetsbaar. Een baby met een moeiz
ame
start, zoals een vroeggeboor te of een moeilijke bevalling, heeft
een
grotere kans op problemen met gezondheid, groei en ontwikkeling.
Om deze kinderen en hun ouder s optimaal te begeleiden, werke
n
kinderartsen en kinder verpleegkundigen van het Maasziekenhuis
en
de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de consultatiebureaus
in de regio samen op de START polikliniek.
Minder zorgen in eerste levensjaar
Onlangs vierde de START poli haar eerste verjaardag. In het eerste

jaar werden op de speciale polikliniek veertig baby’s gezien
en
begeleid. Moeder Mirjam kijkt terug op de te vroege geboorte
van
dochter Ella. “Toen de bevalling al met 33 weken begon, sloeg
de
paniek toe. Zou ons kleintje het wel redden? Inmiddels is Ella 1
jaar
en hebben we ons gelukkig maar weinig zorgen hoeven te maken
.
Onze vragen worden snel beantwoord en de artsen houden
haar
goed in de gaten.”

Snel reageren
Het lichaam van een te vroeg geboren baby is nog niet volgro
eid.
Hierdoor kan het kind zichzelf niet goed op temperatuur houde
n
en kunnen er bijvoorbeeld ademhalingsproblemen ontstaan. Ook
kan de baby in het begin nog niet zelfstandig drinken. In het START
team zitten daarom verschillende gespecialiseerde zorgverlener
s:
kinderfysiotherapeuten, een logopediste, kinder- en jeugdartsen
en
kinder- en jeugdverpleegkundigen. Zij houden de baby goed in
de
gaten en kunnen snel reageren op mogelijke problemen. Ook
te
vroeg of te licht geboren kinderen verdienen immer s een vliegen
de
START in het leven.

Getrouwd in Heijen:
Leroy Ernste (25) en Linda Nagels (28)
Op vrijdag 10 juni trouwden Leroy en Linda die sinds een jaar in
de Hoefstraat wonen. Even nader kennis maken met dit jonge stel.
Leroy werd geboren in Gennep en woonde vanaf zijn 10e aan
de Sleeweg. Linda komt uit Middelaar. Tijdens het Heisafeest,
3 jaar geleden, ontmoetten ze elkaar. Das toch moj! Leroy is
metaalbewerker en werkt bij Ackerschot. Linda werkt in de zorg
Het versierde huis was het werk
bij de Driestroom in Nijmegen, een opvanghuis voor jongeren met
van Leroy’s zussen.
een licht verstandelijke beperking.Verder in het huishouden: Harrie
de hond, een American Stafford, die bijzonder droevig kan kijken.
Nadat Leroy aan de vader van Linda persoonlijk toestemming
had gevraagd om te mogen trouwen met zijn dochter, volgde een
romantisch huwelijksaanzoek. Op de grote dag haalde Leroy zijn Foto: Frank Weren, Gennep
bruid op bij zijn schoonouders in Middelaar.
Daarna volgde de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis van
Gennep. Een heerlijk feest werd gevierd bij de Witte Brug in
Boxmeer. Grappig om te vermelden is dat het stel voorafgaande
aan het feest een tiental danslessen volgde om de openingsdans te
kunnen doen. En waar volgden zij die danslessen? Het antwoord
Indianenwijsheid
zal je verbazen: Henk de Leeuw van Schuttershof wijdde het prille
Een oude Indiaan gaf zijn kleinzoon een wijze les. “In ieder mens is een
paar in in de kunst van het quickstepdansen. De huwelijksreis ging
continu
gevecht gaande. Een gevecht tussen twee wolven. De een is slecht,
vervolgens naar Rhodos.
jaloers, boos, haatdragend, bitter, vol zelfmedelijden en stress, arrogant,
Linda en Leroy zijn er trots op in Heijen zo’n fijn stekje te hebben
hebzuc
htig, schuldig, leugenachtig, minderwaardig en een en al ego;
gevonden en verheugen zich op de verbetering van het Pastoor
De andere is goed, in balans, gelukkig, ontspannen, vol plezier, sereen
Jaspersplein waar zij een mooi uitzicht op hebben.
,
vredig,
hoopvol, vol zelfver trouwen, zelfrespect, en liefde, is empatisch en
En ze vinden het leuke aan Heijen de gezelligheid en dat er geregeld
waardig en heeft zelfkennis en eigenwaarde.
leuke dingen worden georganiseerd. Ons kent ons, zo drukken ze
Het
gevecht tussen deze twee wolven voltrekt zich ook in jou. In iedereen.”
het uit.
De kleinzoon dacht even na en vroeg toen: “Welke wolf zal winnen?” De
Leroy en Linda, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk.
oude
Indiaan gaf een simpel antwoord. “De wolf die jij voedt.”
Wij wensen jullie veel geluk samen.

Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

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

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129

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

www.forfarmers.nl

www.schuttershofheijen.nl
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Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

Wij beschikken over
een uitgebreid
zitgedeelte en
een ruim terras
(60 plaatsen)en een
speelgelegenheid voor
de kinderen.

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
Bent u in de buurt , kom dan even
binnen en proef de echte dorpssfeer
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen
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Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
art
Oktober t/m ma30 - 22.30 uur
11.
Di. t/m vr.
30 - 21.00 uur
11.
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

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

Heijen Helpt Heijen

Heijen Helpt Heijen

We hebben weer een paar berichten voor deze leuke rubriek, die helaas nog maar
weinig invulling heeft gekregen, maar we houden hoop!

Pas op bij OPRUIMEN

Gezocht oppas
Hoi allemaal,
Ik ben Luuk, bijna vier jaar. Ik ben een ondernemende jongen en heb
heel veel zin om naar de Heggerank te gaan. Nu moeten papa en
mama soms allebei werken en kan ik nog niet alleen thuis blijven. Mijn
papa heeft het elke dag druk met zijn eigen bouwbedrijf, mijn mama
werkt in de zorg en heeft dus onregelmatige diensten.
Ik ben op zoek naar een lieve, leuke en gezellige oppas waar ik zowel
voor school als na school welkom ben om te spelen. Misschien dat
mijn broertje Rik, bijna 2 jaar, soms ook wil komen spelen. Dagen en
tijden zal je even met papa en mama moeten overleggen. Je kunt
papa bereiken op 06-14703047 en mama op 06-48940836.
Groetjes Luuk

Werkgroep Historisch Heijen
Er zijn van die momenten, dat je de zolder gaat
opruimen of die ene uitpuilende kast leegmaken. Niks
mis mee, het opruimen schept weer ruimte en geeft
een opgeruimd gevoel, maar…….
1 Oude foto’s van Heijen kun je maar één keer
weggooien en dan is er meteen een stukje historie
verloren gegaan. Wij van de werkgroep kijken er
graag naar en weggooien kan altijd nog.
2 Bidprentjes geven een heleboel informatie over
personen. Wij zijn gestar t met het verzamelen van
bidprentjes van mensen, die in Heijen zijn geboren,
hebben gewoond of zijn gestor ven.
Graag scannen we ze in.
Helpt u ons? Na een e-mail naar henk.kerkhoff@
heijen.info nemen we snel contact met u op.
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Liep jij ook mee?
Kijk eens op Facebook..

sta jij er bij?

www.facebook.com/Madeinheijen

www.rovermedia.nl

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

Bootcamp,

een nieuw fenomeen in Heijen…

Oplettende Heijenaren hebben het al opgemerkt: iedere maandagavond verzamelt zich
een groep mensen op het Pastoor Jaspersplein waarna ze overal in Heijen opduiken en
sportoefeningen doen. Vroeger heette dat joggen, maar tegenwoordig noemen we het
bootcamp. Wat is bootcamp?
We slaan er Wikipedia maar weer eens op na:
Een bootcamp is een spierversterkende
trainingmethode uitgevoerd in teamverband
onder professionele begeleiding van een
fitnessinstructeur. Het doel is om de kracht
en uithouding te verbeteren door intense
groepstrainingen gedurende de periode van
een uur. Door het teamverband sporten de
deelnemers intenser dan ze individueel zouden
doen, zodat de efficiëntie van de training
verhoogt.
Nou, daar is geen woord Frans bij. Dit
snapt iedereen. Maar wie zijn de drijvende
krachten achter deze positieve activiteit? De
professionele fitnessinstructeurs? Op een
bloedhete zomeravond treffen wij de jongelui
aan bij de picknicktafel van VV Heijen.
Het zijn Robin Wijers (21), Tijn Wabeke (22)
en Tijns vriendin Kaylee Peeters (22). Kaylee
moet vanavond werken en is er helaas dus
niet bij aanwezig. Maar met Robin en Tijn
komen wij ook een heel eind….
Wat nou precies bootcamp is hebben we
al uitgevogeld bij Wikipedia maar Tijn heeft
nog wel een paar goede aanvullingen: “Het is
sporten in de buitenlucht waarbij je je lichaam
traint op cardio (=uithoudingsvermogen) en
kracht.”
Wij vragen naar hun opleiding.
Robin heeft dit jaar de opleiding Sport en
Bewegingscoördinator niveau 4 afgesloten

aan de HAN en gaat in september beginnen aan
de opleiding Ergotherapie.
Tijn heeft ALO-opleiding aan de HAN afgesloten
en is nu gediplomeerd gymleraar. Inmiddels heeft
hij al een baan gevonden als sportinstructeur bij
Centerparcs.
Kaylee volgt de opleiding Voeding en Dietetiek
en door haar stageopdracht voor deze opleiding
ontstond het idee voor de bootcamp. Kaylee deed
namelijk een minor Voeding en Beweging en moest
een link verzinnen tussen deze twee onderwerpen.
Wat doe je allemaal tijdens een bootcamp?
Tijn en Robin vertellen: We beginnen met een
warming up bij de kerk of het evenemententerrein
aan de Hoofdstraat.
Daarna verplaatsen we ons door het dorp om
oefeningen uit te voeren, je moet het zien als
fitness oefeningen op eigen lichaamsgewicht, dus
zonder hulpmiddelen. We zijn creatief met dingen
uit de natuur zoals de dijk, de trappen, bankjes. Het
enige hulpmiddel dat we niet uit de natuur halen is
een aantal oude autobanden die we van Hopmans
Banden hebben gekregen voor oefeningen met
armen en benen. En we hebben ook een touw!
Ook daar kun je prachtigste oefeningen mee doen.
Kom het zelf eens ervaren, lachen ze…
Wat is het geheim van Heijense bootcamp? Wat
is er zo leuk aan?
Tijn en Robin zijn het samen eens. Het is de
combinatie van sport en de opleiding van Kaylee die
vervolg op blz 24
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Je komt de bootcampers overal tegen

het net iets specialer maken. Kaylee maakt bijvoorbeeld
elke keer een lekkere gezonde snack. Je bent dus niet
alleen met sport bezig maar juist de combinatie met
gezonde voeding maakt het zo apart. Mensen zijn echt
lekker fanatiek bezig met sporten. Het is zeker vrij pittig.
Voordeel is ook dat het in eigen dorp plaatsvindt, je
hoeft je alleen te verplaatsen naar het kerkplein waar
de les begint. Het is best een hype, zeggen ze, maar
het slaat gewoon goed aan. Iedereen kan op zijn of
op haar niveau meedoen. En iedereen krijgt voldoende
aandacht van de begeleiders zo verzekeren ze ons.
Hoe intensief is het, val je er van af bijvoorbeeld?
Leuke vraag. Het antwoord is: Ja, je verbrandt veel
calorieën dus het is bevorderlijk voor het afvallen. En je
krijgt er gratis de voedingsadviezen bij. Wat wil je nog
meer!

Ja, je verbrandt veel calorieën
dus het is bevorderlijk voor
het afvallen.
Voor welke leeftijden is het geschikt?
Robin: “Het is geschikt voor alle leeftijden vanaf 8 jaar.
De oudste deelneemster (Wilma V.) is 57!
Iedere maandag is er bootcamp van 20.00 uur tot
21.30 uur. Hier kunnen volwassenen van alle leeftijden
en niveau aan deel nemen.
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Afgelopen zomer hebben we een zomerprogramma
gedraaid. Op dinsdag was er een ‘heavy bootcamp’
voor degenen die van extra uitdaging houden. Hier
deden vooral jonge sporters aan mee en dat ging
er heel fanatiek aan toe. Een uitdaging voor mannen
en vrouwen die extra dóór wilde trainen toen alle
competities waren gestopt. Op donderdag waren
er tijdelijk zelfs twéé bootcamps: als eerste de
kinderbootcamp waar kinderen van 8 tot 14 jaar aan
mee deden. Gemiddeld deden er 16 kinderen mee.
Dan is de sport gecombineerd met spelvormen. Na
de kinderbootcamp begon de volwassenen bootcamp.
Ook deze was weer voor alle leeftijden en niveau.
We zien jullie wel eens door de straten huppelen,
maar op welke locaties in Heijen zijn jullie actief?
De jongens sommen op: “Kermisterrein, Pastoor
Jaspersplein, bij d’n Toomp, in alle speeltuintjes,
het evenemententerrein, op het voetbalveld, op
parkeerplaatsen, in de bossen en op de dijk. Waar niet
eigenlijk…”
Wat geeft deze sport dat andere sporten niet geven?
Tijn: “Je traint eigenlijk je hele lichaam, je gaat lekker
sporten met een groep, je maakt nieuwe contacten.
En denk ook aan het voedingsaspect. Er wordt niet
geselecteerd, iedereen kan op zijn eigen niveau
meesporten. Jongens van 8 in de kinderbootcamp en
vrouwen van 57 bij de volwassenen bootcamp, het past
allemaal.”

Interview

Geen sport voor watjes....

Wat raden jullie de mensen aan die overwegen mee te doen?
Het is vrijblijvend, je kunt altijd een keer proberen. Vind je het leuk,
dan doe je mee, je hangt nergens aan vast.
Wat kost het?
Het kost € 3,50 per keer inclusief water en een gezonde snack.
Die snacks worden zoals vermeld door Kaylee bedacht. Ze verzint
van alles: smoothies, fruitspiesjes, vruchtenijsjes, alles wat gezond is
als aanvulling na het sporten.
Hoe zijn jullie te bereiken als we interesse hebben?
Robin: “Kijk op onze Facebook pagina bootcamp Heijen. Er hangt
ook een poster bij de Troefmarkt en het Heijs Hepke.
Ons e-mailadres is bootcampheijen@gmail.com.
Tot slot: kunnen jullie in een zin zeggen wat bootcamp voor
iemand kan betekenen?
Robin: “Nieuwe sociale contacten, verbeterde conditie,
spieropbouw en algehele fitheid.”
Tijn: “Lekker met alle leeftijden door elkaar heen buiten sporten en
vooral draagt het bij aan de gezondheid van de mensen.”
Goed bezig, jongens!

Hèjs Nèjs
In de weer met het touw

augustus 2016
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Heisa

Naar een vrijer leven

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

september
2016

Zaterdag 03 september
geen dienst
Zondag 04 september 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 10 september
geen dienst

Twee oudere mensen stonden voor een moeilijke keuze. Ze konden een kamer
krijgen in een verzorgingshuis. “Ja” en “nee” drongen zich aan hen op. Je krijgt er een
stuk verzorging. Maar je moet ook veel spullen achterlaten: je verkoopt ze of ze
komen aan de straat te staan.
Leven is blijkbaar ook loslaten of anders gezegd: teruggeworpen worden op jezelf.
Dat begint al bij de geboorte. Dan word je losgemaakt uit de veilige beslotenheid
van de moederschoot. De puberteit maakt je ervan los om iets als vanzelfsprekend
te aanvaarden. Maar ook deze periode gaat voorbij. Ouders zullen in deze tijd
hun eigen mening niet aan hun kinderen kunnen opdringen. Dit vraagt dat je
de betrekkelijkheid van je eigen kijk erkent en je er niet aan vastklampt. Enkele
jaren daarna maak je je los van je jeugd en van het ouderlijk huis. Je komt in
een nieuwe wereld te staan met een eigen verantwoordelijkheid. Zo komt onze
persoonlijkheid tot ontwikkeling. En daardoor gaan we zuiverder de betrekkelijkheid
en de voorbijgaande aard beseffen van wat zich aan ons opdringt. We komen er
vrijer tegenover te staan. Dit op zijn beurt kan ons behoeden voor verkilling en
verharding. We komen tot een evenwichtige waardebepaling van gebeurtenissen
en verhoudingen. Het geeft orde en innerlijke rust. Je krijgt oog voor wat werkelijk
van betekenis is in een mensenleven. Het geeft houvast. Menige hoge bloeddruk en
spanning zou voorkomen kunnen zijn als mensen wat vroeger tot het inzicht waren
gekomen dat leven, loslaten is. Wie de aarde ziet als wachtkamer van de hemel, bijt
zich niet zo vast in het zand van de zandloper.
Als mensen zich in de drie kwartiertjes van de mis wat losser maken van het
bijkomstige en zich bezinnen op wat zin geeft aan hun leven, dan hebben zij hun
weekend goed besteed.
Over een paar weken zou u eens de bossen kunnen intrekken en tegen de gelende
bladeren glimlachen. We zijn op weg naar het land waar het altijd zomer is.
Pastoor H. Reijnen

Zondag 11 september 09.30 uur
Zonnebloemziekendag; Eucharistieviering
met het Gezinskoor
Zaterdag 17 september
geen dienst
Zondag 18 september 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor

Doop

Zaterdag 24 september 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Op zaterdag 3 september wordt Royd de Valk, Esdoornstraat 10, gedoopt. Wij
wensen Royd, samen met zijn ouders en verdere familie, een gelukkige en gezonde
toekomst.

Zondag 25 september 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
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In memoriam: Martha Artz-Janssen
Martha werd geboren op 20 juli 1931 in Siebengewald, op de
Belt. Ze was het vierde kind in een gezin van acht kinderen.
Ze had drie broers en vier zussen. Toen Martha opgroeide,
werd ze lid van het zangkoor en het toeval wilde dat een
jonge man uit Siebengewald daar ook meezong. Zijn naam
was Sjaak Artz. Ze bleken het goed met elkaar te kunnen
vinden, want in 1959 traden ze in het huwelijk! Aanvankelijk
woonden ze bij Sjaaks ouders in, aan de Processieweg in
Siebengewald. Daar werd ook hun dochter Alwine geboren.
Sjaak kreeg werk in Gennep en daarom besloten ze om een
huis te gaan bouwen in Heijen, aan de Hoefstraat. Het gezin
woonde daar vanaf 1963.
Martha was de vriendelijkheid zelve. Ze had belangstelling
voor alles en iedereen. Ze was misschien niet nieuwsgierig,
maar ze wilde wel alles graag weten. “Want”, zo zei ze dan:
“Als je niks vraagt, dan weet je ook niks”. Haar zussen waren
heel belangrijk voor Martha: elke dag even bellen en veel op
bezoek gaan. Maar ook samen erop uit!
Met Alwine had Martha een speciale band. Nadat Alwine
en haar man Wim aan de Heesweg gingen wonen, werden

er talloze bezoekjes over en weer afgelegd. Heel bijzonder
was de geboorte van haar kleinkind Brenda, in 1992. Martha
paste heel graag op en zorgde ervoor dat haar kleindochter
niets te kort kwam.
Sjaak werd in 2011 ziek en overleed in 2013. Martha hield
de moed er in, daarbij geholpen door de geweldige steun
die ze kreeg van Alwine, Wim, Brenda en later Stef. Samen
met de verdere familie en bekenden zorgden die ervoor dat
Martha er weer bovenop kwam.
Een bijzonder jaar was ook 2015: toen kochten Brenda en
Stef een huis. Helaas kreeg Martha in datzelfde jaar een
zware blaasontsteking, waarvan ze weliswaar herstelde maar
niet zonder te moeten revalideren in Madeleine. Tijdens
haar verblijf daar bleek dat thuis wonen er niet meer in
zat voor Martha. In maart 2016 verhuisde ze daarom naar
Norbertushof in Gennep, waar ze zienderogen opknapte.
Toen iedereen net dacht dat zo alles goed ging, kreeg ze op
8 juni een zware hersenbloeding. Ze overleed, in het bijzijn
van Alwine en Wim, op 15 juni 2016. Martha, moge je nu
rusten in vrede.

In memoriam: Cees Terwindt, Acaciastraat
Samen is niet meer vanzelfsprekend, maar vormt toch één
geheel.
Na een strijd van 70 zware dagen die begon op 25 mei j.l. is
op 2 augustus van ons heengegaan mijn lieve maatje, papa,
schoonvader en trotse opa.
Cees zijn motto was “Een dag niet gelachen, is een dag niet
geleefd”.
Cees heeft afscheid genomen van ons, familie en vrienden
op zijn manier...
Een wens, een praatje, een knuffel...
En aan iedereen vertelde hij dat hij er klaar voor was. Het
is goed zo.

De klus is geklaard.
De uitvaartdienst werd op 5 augustus gehouden en
aansluitend vond de crematie plaats.
Tijdens de uitvaartdienst stonden er collectebussen om een
donatie te geven voor Stichting Wensambulance waar Cees
op 27 juli j.l. een mooie dag mee mocht beleven.
Deze collecte heeft een super bedrag opgeleverd van
€ 700,- hiervoor bedanken wij iedereen.
Wij vonden het erg fijn dat jullie dit met ons wilden delen.
Antoinette, kinderen en kleinkinderen.
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
De kleine zonnedauw
(Drosera intermedia)
Geregeld lopen we een rondje Zevenmorgenziep.
Dit mooie stukje natuur ligt op het terrein van
Dichterbij (voormalige Maria Roepaan) en is in beheer van Limburgs Landschap maar vrij toegankelijk.
Via de parkeerplaats bij Old Inn kun je een knooppuntenroute volgen waarbij je langs dit mooie ven
komt. Rondom dit ven staat op diverse plekken een
klein vleesetend plantje. Kleine zonnedauw. Het is
zo klein dat je ervoor op je knieën moet om hem
goed te kunnen bekijken. Of op je buik gaan liggen
en er een mooie foto van maken.
Voorkomen

In Nederland komen 3 soorten uit het geslacht
zonnedauw voor: Het zijn de soorten Drosera intermedia (kleine zonnedauw), Drosera rotundifolia
(ronde zonnedauw) en Drosera Anglica (lange zonnedauw). De ronde zonnedauw is de algemeenste
soort maar bij de Zevenmorgenziep staat alleen
maar de kleine zonnedauw. De zonnedauw is te
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vinden op open, natte, zure, stikstofarme
heide- en veengrond. De zeldzaamste soort
is de lange zonnedauw, die meer eisen stelt
aan het milieu dan de andere 2 soorten. Je
vindt hem niet op heidevelden, maar alleen
in venen met opstijgend mineraal houdend
water.
Door ontwatering en bemesting hebben de
zonnedauwpopulaties sterk te lijden. Om die
reden worden deze soorten nu in Nederland beschermd. De Zonnedauw staat op de
Nederlandse rode lijst planten. De geslachtsnaam Drosera is afkomstig van het Griekse
‘drosos’ dauw, omdat het vocht dat door de
op het blad aanwezige kliertjes afgescheiden
wordt, voor dauw werd aanzien. Van de drie
Droserasoorten, is de rotundifolia, de rondbladige de meest voorkomende.

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Beschrijving

Uit de minimaal ontwikkelde wortels komt een
wortelrozet. De bladeren (bladschijven) liggen eerst
plat op de grond maar richten zich later op. De bladeren zijn omgekeerd eirond of spatelvormig met
rode tentakels of haarklieren. De rode bladstengel
is onbehaard. Zijdelings uit het rozet komen in juli
tot augustus bloeistengels die aan de voet van het
rozet gebogen zijn. De bloeistengel is dubbel zo lang
als de bladsteel en de stengel met knoppen groeit
opvallend hoog boven de plant uit. De bloemen zijn
tweeslachtig en worden ongeveer 5 mm. De grote
van een bloeiende kleine zonnedauw kan tot 10 cm
hoog zijn. Zonder bloemen is de kleine zonnedauw
gemiddeld 2 centimeter hoog. De bloem van de
kleine zonnedauw is wit met meestal 5 kroonbladeren aan de stengel met gemiddeld 3 tot 8 witte
bloemen. De bloei is echter van korte duur: niet
langer dan een week. De gegroefde doosvrucht na
de bloei is enigszins peervormig en bevat eironde
zaden die verspreid worden door de wind.
Vleesetende plant

De kleine zonnedauw is een echte carnivoor (vleeseter). De druppels die lijken als dauwdruppels spelen een hoofdrol hierin. Het is een kleverig vocht
dat zich als een druppel aan het einde van het klierhaartje of tentakel bevindt en wordt op het blad
afgescheiden. Omdat het plantje zijn voedsel niet
uit de grond kan halen doet hij dit door het vangen van insecten. Op een van de foto’s zie je dat
het plantje twee waterjuffertjes heeft “gevangen”.
Ze zitten als het ware vastgeplakt op het plantje en

zullen het helaas niet overleven maar dienen
tot voedsel voor het plantje. De klierharen
vouwen zich over het insect en door het
verteringsenzym uit deze klierharen wordt
het verteerd. Dit gebeurt op dezelfde manier als het maagsap dat bij ons mensen het
voedsel verteert. Zo krijgt de zonnedauw
wel genoeg voeding binnen.
Geneeskrachtig

In de volksgeneeskunst werd het kruid gebruikt tegen hoest maar ook voor andere
ziekten en kwalen aangeprezen. Het sap van
de klierhaartjes werd soms gebruikt tegen
wratten en eksterogen. Die bijtende eigenschap was ook al in de 15de eeuw bekend:
“Van buyten ghebruycct is dit cruydt seer
scherp ende brandend ende maeckt blaeskens oft bleynen op de huyt”.
Ja ooit was dit Nederlands.
Fijne wandeling
Martha en Paul
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Meet & Greet

De Geslaagden van 2016!
We hadden er veel dit jaar, heel veel. Meer dan geboortes, maar gelukkig wordt daar volgens onze informatie al aan
“gewerkt”. Maar dit terzijde.
We hebben de geslaagden een aantal vragen gesteld en aan Rover Media gevraagd er een mooi totaalplaatje van te maken.
Aan jullie de beoordeling of dit gelukt is. Wij willen de geslaagden die hieraan meewerkten hartelijk danken voor hun hulp
aan de totstandkoming van dit overzicht en hen feliciteren met deze enorme mijlpaal. En wij hopen dat de dromen over
de toekomst uitkomen. De basis is gelegd. Heel veel succes!
De vragen die wij de geslaagden voorlegden waren de volgende:
Welke opleiding ga je nu volgen?
Voor welke opleiding ben je geslaagd?
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Welke droombaan heb je over tien jaar?

Henri Burgman
- Elzendaalcollege Gennep VMBO Dienstverlening
en Commercie
- Sport en Bewegen aan het ROC te Nijmegen
- Ik hoop iets in de sport.

Jilke Wientjens
- Elzendaalcollege Boxmeer VWO
- B edrijfs- en consumentenwetenschappen aan de
Universiteit in Wageningen
- Werken aan nieuwe ontwikkelingen voor de
consument binnen een voedingsmiddelenbedrijf.

Wouter Janssen
- Merletcollege Cuijk HAVO
- Bedrijfseconomie aan de HAN te Nijmegen
- Weet ik nog niet

Michelle Melis
- Elzendaalcollege Boxmeer HAVO
- Leisure Management aan de NHTV te Breda
- Evenementenorganisator

Anouk Jansen
- Elzendaalcollege Gennep VMBO Zorg en Welzijn
- Doktersassistente aan het ROC te Nijmegen
- Doktersassistente in een ziekenhuis

Jeroen Melis
- Elzendaalcollege Boxmeer MAVO
- Beveiliging aan het ROC te Boxmeer
- Werken bij de marechaussee

Romy Kroon
- Elzendaalcollege Gennep VMBO Zorg en Welzijn
- Kappersopleiding aan de Gilde opleidingen te
Venlo
- Kapster en nagelstyliste

Noa Hol
- E lzendaalcollege Gennep VMBO Dienstverlening
en Commercie
- Vormgeven product, ruimte & media aan het Sint
Lucas College te Boxtel
- Fotograaf en/of binnenhuisstyliste

Anoek Gerrits
- Elzendaalcollege Boxmeer HAVO
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
aan de HAN te Nijmegen
- Werken in het lab van een ziekenhuis

Indy Schoofs
- Elzendaalcollege Gennep VMBO Zorg en Welzijn
 elpende Zorg & Welzijn aan de Gilde
-H
opleidingen te Venray
- Een leuke baan in de zorg

Merit Wabeke
- Mikado Gennep VSO
- Werken bij SDC te Cuijk en Den Urling Oeffelt
Hèjs Nèjs
- Dat ik nog steeds met heel veel plezier werk in
augustus 2016
Cuijk en Oeffelt

Tessa van de Kamp
- Metameer Boxmeer VMBO
- R etail en Accountmanagement aan de
Gildeopleidingen te Venray
- R edactrice van een modeblad of
productmanager van een kledinglijn

Meet & Greet

Nadia Hermsen
- Elzendaalcollege Boxmeer VWO
- International Business Communication aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen
- PR-manager bij een Internationaal (liefst Spaans)
bedrijf

Stijn Goossens
- Elzendaalcollege Gennep MAVO
- Elzendaalcollege Boxmeer HAVO
- Geen idee

Meijs van den Eijnde
- Elzendaalcollege Boxmeer VWO
- International Hotelmanagement aan de NHTV te Breda
- Manager bij een leuk hotel of bij een
evenementenorganisatie

Menno Lemmers
- Stedelijk Gymnasium Nijmegen
- P sychologie aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen
- Arbeidspsycholoog

Willem Hendriks
- Elzendaalcollege Boxmeer HAVO
- Werktuigbouwkunde aan de Fontys te Venlo
- Miljonair

Jim Peeters
- Merletcollege Cuijk HAVO
-C
 ommerciële economie aan de HAN te
Nijmegen
- Salesmanager

Niki ten Haaf
- Elzendaalcollege Boxmeer HAVO
- Commerciële economie en Leisure management
aan de Fontys te Eindhoven
- Een management functie binnen de vrijetijdssector

Jeroen Martens
- Elzendaalcollege Boxmeer HAVO
- Retailmanagement aan het ROC te Boxmeer
- Filiaal manager

Milan Patty
- Elzendaalcollege Gennep MAVO
- Applicatie Ontwikkelaar aan de Gildeopleidingen te
Venray
- Applicatie Ontwikkelaar bij Google

Sander Kremers
- Elzendaalcollege Boxmeer MAVO
- Werktuigbouwkunde aan het ROC te Nijmegen
- Leuk werk met machines

Anthony Spijker
- Elzendaalcollege Boxmeer HAVO
- HRM aan de HAN te Nijmegen
- Een leuke baan als HR manager binnen een bedrijf

Sanne Jacobs
- Elzendaalcollege Boxmeer VWO
-D
 ierenwetenschappen aan de Universiteit te
Wageningen
- Dierenarts

Janneke Peeters
- Metameer Boxmeer VMBO Twee Talig Onderwijs
- Leisure & Hospitality aan ROC de Leijgraaf te Cuijk
- Een leuke baan in het buitenland

Emmely Voss
- Metameer Boxmeer VMBO
- Dier en Gedrag aan de Helicon te Nijmegen
- Dierenarts of Forensisch patholoog Anatoom bij
dieren

Niet op de foto…wel geslaagd voor het middelbaar onderwijs:
Mischa Ljuvin, Rick Assink, Tim van Bree, Mart van der Logt,
Ryanne Vink, Astrid Raaijmakers, Ellen de Jong , Sanne Peeters ,
Robin Elbers.
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Een bijzonder kado;
Ontdek onze prachtige
baby- en speelpoppen

Onze mooie 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!
De poppen worden ook regelmatig ingezet in de zorg voor mensen met
dementie.
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
Of op afspraak in de middag (0485-530134) info@le-products.nl

www.le-poppen.nl

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

6

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

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

9
6e.nl
6

9
9
e.nl
e.nl
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Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

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.

Alfap

Hèjs Nèjs
augustus 2016

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

Gastschrijver

Gastschrijver:

Ton Raijmakers

Een aantal maanden geleden deden wij een oproep in het Hèjs Nèjs voor gastschrijvers. Op deze oproep meldde zich Ton Raijmakers (63). Hij stuurde ons zijn Heijense jeugdherinneringen.

Het Heijen van kort na de oorlog.
Het begin.
Acht jaar na de tweede wereldoorlog ben
ik op de Heijense Smele geboren. Mijn
ouders huurden toen een paar kamers in de
boerderij bij de familie van den Hoogen. Er
was immers woningnood in het Heijen van
kort na de oorlog.
In 1958 werd er een twee-onder- eenkapwoning in de Hoefstraat opgeleverd
en een daarvan, nummer 12, werd aan ons
toegewezen. Erg veel herinner ik me niet
meer van die beginjaren in de Hoefstraat,
alleen dat het nog redelijk onbebouwd was.
Behalve ons huis stonden er de woningen van
de families Franken, Janssen, Van den Boom,
van Uden, Teeuwen, Franken en de huisjes
waar Flamang en Noodhoorn woonden. De
kerk en de pastorie waren uiteraard ook al
gebouwd want het Heijen van die tijd was
nog goed katholiek. Bij ons thuis hadden we
vijf kinderen, bij de meeste gezinnen waren
er wel vier of vijf, uitzonderingen daargelaten.
De Hoefstraat.
Aan de oostkant van de Hoefstraat was nog
weinig bebouwing, dat was nog bijna allemaal
landbouwgrond. We hadden als kinderen
dus een zee van ruimte, zeker als de rogge
gemaaid was. Op die stoppelvelden zijn
behoorlijk wat vliegers opgelaten in die tijd,
allemaal zelf in elkaar geknutseld, dus er ging er
ook wel eens een in de vernieling. Ook werd
er regelmatig kattenkwaad uitgehaald zoals

appels jatten in de bongerd van Dien Hermsen
(waar nu de woningen in de Heesweg staan) of
aardbeien pikken bij Erps wat erg spannend was
omdat vrouw Erps ontzettend hard kon lopen.
Er werd flink gebouwd in de Hoefstraat en na
verloop van tijd was bijna alle landbouwgrond
volgebouwd. Alleen de percelen links voor de kerk
zijn nog lang braak blijven liggen omdat daar elk
jaar de kermis kwam te staan Zodra de hoogmis
uit was werd de kermis geopend en begon de
pret. Aangezien er veel kinderen in dezelfde
leeftijdscategorie in Heijen waren was er dus altijd
wel wat te beleven voor de jeugd.
De Mariaschool
De lagere school, Mariaschool geheten, was
gelegen in wat tegenwoordig de Kasteelstraat heet,
maar dat was vroeger gewoon de Schoolstraat. Ik
heb daar niet zulke prettige herinneringen aan. Het
was nogal een autoritaire omgeving waar ik mezelf,
als bleu menneke wat ik toen was, niet zo thuis
voelde. Je kreeg toen nog regelmatig een draai om
de oren of er werd een flinke pluk haar uit je kop
getrokken.
We moesten, om naar school te kunnen, de
Hoofdstraat oversteken en dat is mij toen bijna
fataal geworden. Terwijl Frans Janssen en ik, al
spelend in zeer dichte mist, de weg overstaken,
werd ik door een vrachtwagen geschept die ik dus
nooit gezien heb. Ik was er behoorlijk slecht aan
toe en heb een flinke tijd in het ziekenhuis gelegen
toen.
-vervolg op blz 34
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ts Rob van Dijk

De wilde jaren ‘60: links Ton, rech

Altijd buiten.
Maar verder was het wel een fijne jeugd in het Heijen
van kort na de oorlog. Spelen deden we voornamelijk
buiten, bij de Drievijvers, op de Bloksberg, aan de Maas
of gewoon dicht bij huis al tref ballend en verstoppertje
spelend totdat het donker was en je flink op je donder
kreeg omdat je weer eens te laat thuis kwam. En in
de zomer gingen we vissen en zwemmen in de Maas
of het Baggergat zoals de Paesplas in de volksmond
heette.
Er was bijna elk jaar hoog water waardoor de
Maasweien onderliepen en als het dan ging vriezen dan
was de dorpsjeugd massaal op het ijs te vinden. Je kon
dan schaatsen vanaf de veerweg tot voorbij het kasteel.
IJsbanen werden in het Heijen van kort na de oorlog
nog door moeder natuur aangelegd.
Met Nieuwjaar ging de dorpsjeugd massaal met
een witte zak de Heijense huizen langs om bij elke
voordeur ZALIG NÈJJOAR te brullen, waar je dan als
beloning een koekje of snoepje voor kreeg, en soms
een stuiver of een cent. En de echte uitslovers, waar ik
er een van was, gingen tot voorbij de Smele tot bijna
in Siebengewald en kwamen laat in de middag met de
nodige kilo’s aan snoepgoed en koek thuis.
Het dagelijks leven
Vuilnis werd nog met paard en wagen opgehaald en
een heuse melkboer (Drik Verhofstadt) bracht de melk
nog aan huis, gewoon per liter en niks verpakt zoals
tegenwoordig. Een keer in de week kwam Jan van
Dijk van de Smele de boodschappen bezorgen en de
bestelling voor de week erna opnemen. Als ik het wel
heb gebeurde dat ook met brood maar of dat nou
Vierboom of bakker Peters van de Smele was dat weet
ik niet meer. In het najaar werd de kelder volgestort
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met aardappelen en veel proviand voor de winter
werd er toen nog door de mensen zelf ingemaakt zoals
fruit, groente en vlees. Wij hadden thuis ook elk jaar
wel wat haantjes voor de slacht en sommige mensen
hadden zelfs een varken voor dat doel.
De was werd gekookt in een ouderwetse ‘bruspot ‘
waarin de mensen toen alles opstookten waar ze vanaf
wilden. Je zag nog wel eens gekleurde rook uit de
schoorsteen komen als er weer een paar oude laarzen
of iets dergelijks werd opgestookt. Onze buurman
Toon Franken was een ware kei in het produceren van
alle kleuren rook die je maar kunt bedenken.
Een keer per week op zaterdag gingen we in bad
in een teil in de keuken. Ik was de oudste en mocht
het eerst waarna de rest volgde, allemaal in hetzelfde
water hooguit aangelengd met wat heet water om
het op temperatuur te houden. Er werd gekookt op
een fornuis in de keuken, dat gestookt werd op hout.
Daarom hadden de mensen bijna allemaal een grote
houthoop naast het huis met de stookvoorraad voor
de winter. De kamer werd warm gehouden met een
kolenhaard waar antraciet in werd gestookt. Met Kerst
ging iedereen naar de nachtmis en bij thuiskomst
daarvan was de tafel gedekt en was het smullen
geblazen.
Bioscoop
Ook hadden we in die tijd een heuse bioscoop in
Heijen bij Drik Verhofstadt in de zaal. Daar heb ik de
onvolprezen tranentrekkers Jody en het hertenjong en
Bambi gezien.
Mijn vader heeft me toentertijd tegen mijn wil, lid
gemaakt van de fanfare. Ik heb een paar maanden
toonladders getoeterd bij een zeer geërgerde Wim
Linssen vanwege het feit dat ik nooit oefende. Dat was
dus niet aan mij besteed en ik heb gauw de bugel aan
de wilgen gehangen, zeer tot ongenoegen van mijn
oude heer.
De jongensclub
In die periode werd de jongensclub opgericht, Tinie
Driessen was daar de grote roerganger bijgestaan door,
als ik het wel heb, Jan Clevers, Theo Kaak, Joep Koenen
en nog een paar anderen waarvan ik de namen niet
meer weet. Het clubhuis was bij Verhasselt op de Smele
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in een schuur. De meubels hebben we daar zelf gebouwd van hout
uit het bos, Tinie Driessen was tenslotte boswachter. Vraag het aan
een willekeurige Heijense man van halverwege vijftig of ouder, tien
tegen een dat hij op de jongensclub bij Verhasselt gezeten heeft. Bijna
alles kon daar, we hebben skelters gebouwd, fuiven gehouden, in het
bos gestruind en wat je toen verder nog allemaal aan kattenkwaad
kon verzinnen.
De jongensclub leverde toen ook de jeugdraad van elf, ik was erbij
in het jaar dat Theo Verstegen Prins was met Henk Blom als vorst.
Later ben ik zelf nog een poos leider geweest maar toen we moesten
verhuizen naar de oude Mariaschool ben ik er mee gestopt omdat
daar heel weinig meer kon zo midden in de bewoonde wereld. Ik
herinner me uit mijn periode als leider nog wel een zeer succesvol
playback optreden van Henk Raijmakers, Paul Brons, Jan Denen en
Rudi Kerkhof als Deep Purple op de Aprilavond bij Jan Hermsen in
de zaal. Ze hadden alles zelf op de jongensclub in elkaar geknutseld,
gitaren van karton, drumstel van wasmiddeltonnen, microfoons van
wc-rollen en de langharige pruiken gemaakt van hooibalentouw. Het
werd een daverend succes.
In 1985 is Henny Huisman met dit concept wereldberoemd
geworden maar wij hadden het al jaren eerder bedacht in Heijen.
Ondanks het feit dat wij niet, zoals de jeugd van tegenwoordig,
konden beschikken over al dat elektronische speelgoed wat nu
voorhanden is en er in het begin ook nog geen tv bestond, hebben
we een fijne en veilige jeugd gehad in het Heijen van kort na de
oorlog.

Ton voor het in aanbouw zijnde woonhuis

in de Hoefstraat

Ton Raijmakers nu.
Omdat Ton niet meer in Heijen woont, was
dit natuurlijk ook de gelegenheid weer iets
te doen aan de rubriek “Hoe is het toch
met…”. We vroegen Ton naar het verloop
van zijn leven en dit is wat hij ons mailde:
“Na de lagere school ben ik naar de Mulo
gegaan, daarna aan het werk. Verschillende
baantjes voor koppelbazen in Duitsland
gehad van elektricien tot schilder. Daarna
in dienst, getrouwd en twee kinderen, drie
kleinkinderen. Gescheiden in 2006 en in
2007 getrouwd met mijn huidige echtgenote.
Via Hendrix Oosterhout ben ik bij Hendrix
Boxmeer op de computerafdeling terecht
gekomen in 1974. Door outsourcing in
1988 bij een softwarebedrijf beland als
Oracle software engineer. Verschillende IT
werkgevers gehad, t.w. Raet, Getronics, Cap
Gemini. De laatste tijd wat korte opdrachten
hopelijk tot aan mijn pensioen over drie jaar.
Ik heb gewoond in Oosterhout, Boxmeer,
Beugen en tegenwoordig woon ik in Gennep.
Met vriendelijke groet,
Ton Raijmakers”

Ton in 2016
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Interview

Het Team van de Heggerank

stelt zich voor

Een grote wens van de redactie van het Hèjs Nèjs was een item te maken waarin de leerkrachten
van Basisschool de Heggerank zich zouden voorstellen. Het heeft even geduurd, maar dit jaar
kwam het er dan eindelijk van. Van de tien leerkrachten hebben er acht het vriendenboekje ingevuld. Niet alle leerkrachten wilden meewerken, waarvoor wij natuurlijk alle respect hebben.
Toch moj om te lezen wat deze enthousiaste mensen bezig houdt behalve dat ze voor onze kinderen een lieve juf zijn. Team
Heggerank: heel hartelijk dank voor jullie medewerking…..
PS: Juf Marieke heeft het vriendenboekje ingevuld toen ze nog zwanger was. Inmiddels is Guus geboren, een gezonde zoon dus
voor Marieke en haar man Twan. Van harte gefeliciteerd!
Het Heggerank

-team stelt zich

Naam
Geboren te
Leeftijd
Functie
Hobby
Sport
nd
oriete Vakantiela

Fav

Favoriete Muziek
TV-programma
Eten
Huisdieren

voor:
aten

: Angèl Chen-Str

Het Heggerank-team stelt zich voor:

:Nijmegen

Naam

:`

:59 jaar

Geboren te

:

Malden

:Directeur

Leeftijd

:

27
Leerkracht groep 7 en 8

-koor
tenbakken-toneel

:Werken! En pot

Functie

:

:Tennissen - Ski

Hobby

:

Op vakantie gaan, koken, terras

:Italië

Sport

:

Fitness

ën

:Licht klassiek

en soulmuziek

s

van Diana Ros

Favoriete Vakantieland

:

Italië en Ibiza

:Spoorloos-Buite

Favoriete Muziek

:

Pop en r&b

groentes
:Zalm en alle

TV-programma

:

Wie is de mol? en Penoza

Eten

:

Italiaans en sushi

Huisdieren

:

3 vissen

nhof

rd

paa
:Lievelingsdier

eiland:
r een onbewoond
dingen mee naa
nd
Ik neem deze 3
onbewoond eila
rleef ik op een
1 Boek: Hoe ove
g te zien
pen
m. mijn gezin teru
2 Mes om te kap moed erin te houden om z.s.
de
3 Goede zin om
len:
1 dag willen rui
en.
n zou ik graag
bruik van kinder
Met deze persoo
anderen aan mis
er om iets te ver
leid
eld
wer
Een
ik graag delen:
Veenstra
uit de klas wil
Janssen en dr.
Deze anekdote
derzoek van dr.
met het warmteon
De 1 aprilgrap
g bij.
blijft mij nog lan

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Spelletjes
2.Tijdschrift
3.Strandlaken
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
- Kiki Bertens

Het Heggerank-te

am stelt zich voor:

:Anita Spannvan Duin

Naam

:Nijmegen

Geboren te

:36

Leeftijd

:Leerkracht

Functie

:Shoppen, terrasje
pakken &
lezen

Hobby
Sport
Favoriete Vakanti

eland

Favoriete Muziek
TV-programma

:Hardlopen

: Vanalles, als
de zon maar
schijnt!

:Coldplay, U2
, Armin van
Buuren
:Divorce

:Italiaans en…
chocolade!

Eten

:Hond

Huisdieren
Ik neem deze 3 ding

1.tandenborste

2.notitieblok

3.zonnebril

l

-
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ewoond eiland:

zou ik graag 1 dag

Armin van Bu
uren

Deze anekdote uit
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en mee naar een onb

met een roze
pen.

Met deze persoon

Hèjs Nèjs

Carlijn Theloesen

willen ruilen:

Teveel om op
te noemen! Ied
ere dag geweldi
ge uitspraken
en prachtige,
spontane acties
van de kindere
n uit groep 3!

de klas wil ik graa

g delen:

Interview
Het Heggerank-team stelt zich voor:

Naam

: Janneke

Geboren te

: Nijmegen

Leeftijd

: 33

Functie

: Leerkracht

Hobby

: Schilderen

Sport

: Powerpump en Bodyshape

Favoriete Vakantieland

: Engeland

Favoriete Muziek

: EMM

TV-programma

: De wereld draait door

Eten

: Preitaart

Huisdieren

: Een kater

Het Heggerank-team stelt
Naam

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Mijn gezin
2. Muziek
3.Pen en papier

: 29 jaar

Leeftijd

: Leerkracht onderbouw

Functie

: Foto’s maken, tuinieren

Hobby’s

Favoriete Vakantielanden

: Frankrijk en Kroatië

Favoriete Muziek

Naam

: Barbecue

: Ottersum.

Leeftijd

:40 jaar jong.

Functie

:leerkracht Groep
8- bovenbouw- en
ICT
coördinator.

Hobby

:Met onze kinderen
knuffelen en
Korfballen en wan
delen.

Sport
Favoriete Vakantiel

:Korfballen.
and

Favoriete Muziek

:Waar het lekker warm
:Muziek van Marco

TV-programma

:spannende series

Eten

d:
naar een onbewoond eilan
Ik neem deze 3 dingen mee
1. Mijn man Twan
ben ik nog zwanger)
len
invul
van
ent
mom
2. Ons kindje (op het
r (lekker praktisch)
te overleven in de natuu
3. Een boek met tips om
n:
ruile
n
wille
graag 1 dag
Met deze persoon zou ik
Kuijpers, om te zien hoe
willen ruilen met André
Ik zou wel eens een dagje
te.
it de ruim
mooi onze aarde is vanu
wil ik graag delen:
Deze anekdote uit de klas
enis van het woord
groep 3 wilde ik de betek
“Juf eigenlijk is
Enkele jaren geleden in
Daarop zei een van de kids:
gen.
uitleg
)
schat (geld, goud
dat zeg jij altijd
ten,
schat
aal
allem
ook
zijn
er nog een betekenis. Wij
tegen ons”.

is en……

Borsato

en sport

:pizza en frietjes van

Huisdieren

: Die hebben we niet

Huisdieren

: Mayke Cöp-Smits.

Geboren te

Meeuwis
ditie Robinson

Eten

m stelt zich voor:

: Rowwen Hèze en Guus

: Boer zoekt vrouw en Expe

TV-programma’s

Het Heggerank-tea

en hardlopen

Ottersum
: Korfballen bij VIOS in

Sport

Deze anekdote uit de klas wil ik graag delen:
Ik heb onlangs een geweldige spreekbeurt gehoord over konijnen.
Ik heb geleerd dat ze eieren leggen in hun hol ;-)

ens

: Ottersum

Geboren te

Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
Met een astronaut, ik zou de aarde wel eens willen bekijken vanaf de maan

zich voor:

: Marieke Krebbers-Goss

De Pub en Friso mmm

:nee, sorry vind ik
niet zo fijn…
krijg ik een loopneus
van..

.

Ik neem deze 3 ding
en mee naar een onbe
1.De apen Sanne
woond eiland:
en Gijs.
2.een schaar en gekl
eurd papier.
3. een flesje AA drin
k.

Met deze persoon
zou ik graag 1 dag
willen ruilen:
- Een oma met
kleinkinderen…. Ik
zou graag eens mee
hoe de dag er dan
maken
uit ziet. Wat kun je
allemaal en mag je
allemaal.
Deze anekdote uit
de klas wil ik graa
g delen:
Het mooiste wat ik
aan het onderwijs
vind in groep 8, zijn
waar t echt om gaat
de gesprekken
. Levensverhalen en
De leerlingen zitte
anekdotes van onze
n dat echt te luisteren
kinderen.
en daar gaat het om.

Het Heggerank-te
Naam

:Miranda Verheijen-V

issers

Geboren te

: Cuijk

Leeftijd

zich voor:
Het Heggerank-team stelt
Naam
Geboren te
Leeftijd

Hobby

: Nijmegen

Sport

:lerares BO
: lezen, borduren

Favoriete Vakanti

: Leerkracht groep 5-6

Favoriete Muziek

:denksport ☺

: 24 jaar

Functie

eland

en

Hobby
Sport
Favoriete Vakantieland

: Lekker een terrasje pakk

TV-programma

: Tennis

Eten

: Als het maar zonnig is…

Huisdieren

: Wie is de mol?

TV-programma

: Zondagse soep

Eten

: Lieveheersbeestjes

Huisdieren
Ik neem deze 3 dingen mee
1. Mp3-speler
2. Barbecue
3. Hangmat

d:

naar een onbewoond eilan

n:

graag 1 dag willen ruile

: Oostenrijk
:verschillend
: Ik vertrek
:Ik lust bijna alles

wel

:2 katten en een hon

d
Ik neem deze 3 ding
en mee naar een onb
ewoond eiland:
1.Mijn gezin
2.telefoon ( als ik
bereik heb..)
3.EHBO-kist (met
muggenspray)

: Nederlandstalig

Favoriete Muziek

Met deze persoon zou ik
- Dagobert Duck

:42

Functie

: Josje Arts

am stelt zich voor:

Met deze persoon
zou ik
-Ik heb werkelijk geen graag 1 dag willen ruilen:
idee, ben tevreden
.
Deze anekdote uit
de klas wil ik graa
g delen:
We hadden het in
de klas eens over bero
epen.
Een kind kwam met
de vraag: Juf, waa
r verdien jij je geld
mee?
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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.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
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,-.
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
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
jan.teerling@heijen.info
Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
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:
27 september 2016

Agenda 2016
Donderdag 25 augustus
Vanaf 12.00 uur
Zij-Aktief - Fietstocht met excursie
naar Ons Moe te Oploo
Vrijdag 2 september
19.30 uur-22.00 uur Kermisterrein
Let’s Rollerdisco
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
Zondag 11 september
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - HRC’27 1
Zondag 18 september
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Merselo 1
Donderdag 22 september
Zij-Aktief - Reis (= dagprogramma)
Zondag 2 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - BVV’27 1
Zondag 16 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SV United 1
Donderdag 20 oktober
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - “Met een hoed in je hand”:
Hoedenmodiste M. Luyten

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

Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 22 oktober
20.00 D’n Toomp
Fanfare E.M.M. - Showconcert

Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Zaterdag 5 november
11.11 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Voorverkoop Zittingsavonden

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

0485 - 511533

Zondag 6 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Menos 1

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

Zondag 13 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SVOC’01 1
Donderdag 24 november
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - Sinterklaasavond
Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november
20.11 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Zittingsavonden

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

