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via internet

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 



Hèjs Nèjs
november 2016 3

LIN
DA VAN

 D
ER VEER , 

YO
U

R PLACES 2TRAVEL

17

CARNAVALSVEREIN H.C.V.

11

VRIENDENGROEP H.O.I.23

Voorwoord en Inhoud

Verder in dit nummer:  4 column  |  4-7 verenigingsnieuws  |  9+15 prikbord 
26+27+29 heisa  |  35 agenda en belangrijke telefoonnummers

BILJARTERS IN D’N TOOMP 

18

Beste lezers en lezeressen, de foto op de cover verwijst naar het boeiende 
artikel over Your Places 2Travel. Het voert u helemaal naar Afrika. In deze 
herfstige Hèjs Nèjs lijkt het of we nog een keer de landsgrens passeren: de 
Hommersumse Carnavalsvereniging wordt in het zonnetje gezet. Kijk snel 
verder en kom erachter, dat de wortels toch echt wel in Heijense grond liggen. In Heijen zijn diverse 
vriendengroepen al vele jaren actief, zo ook Heijen onder Invloed, of kortweg HOI. Een van de drie 
biljartteams van d’n Toomp, die van de woensdagmorgen, blijkt een zeer gezellige groep te zijn. Ervaar het 
zelf in het artikel hierover. En zoals steeds: er is meer. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

En lees vooral de oproep op bladzijde 9 aan de ouders van de Heijense baby’s van 2016: Op zaterdag 
17 december is er weer de baby-fotoshoot in gemeenschapshuis d’n Toomp. We willen graag alle Heijense 
baby’s van 2016 op de foto zetten voor de uitgave van januari 2017. 
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De natuur heeft even gewacht. Met dank aan de be-
kende opwarming van de aarde. De bladeren hebben 
dit jaar opvallend lang hun zomerse tint behouden. 
Maar niets is zo natuurlijk als de natuur: die herstelt 
steeds. Ook de bedreigingen en vernielingen waar-
voor de mens verantwoordelijk is. De natuur is on-
overwinnelijk, lijkt het. Maar het wordt wel herfst. 
Dus de start naar vele tinten groen/bruin/rood wordt 

Herfst

ingezet, zij het met een trage start. Lijkt Dafne Schip-
pers wel: de start niet super snel, maar dan……een 
explosie van snelheid. De natuur houdt ook een in-
haalrace en de bladeren gaan vallen. De ene kleur 
volgt de andere. Vijftig tinten als in dat boek, dat ik 
overigens niet gelezen heb, worden niet bereikt, maar 
wel een veelbelovend aantal in die richting.

In mijn leven is de herfst ook ingetreden, uitgaande 
van het normaliter haalbare aantal jaren in een men-
senleven. Hoewel ik de zomer (gelukkig) nog in alle 
vezels voel, knaagt de statistiek onvermijdelijk aan dit 
gevoel. Immers aan alles komt ooit een eind. Bomen 
van kerels verliezen hun kracht, om uiteindelijk hun 
laatste adem uit te blazen. Sterke vrouwen idem dito. 
Maar zo ver is het naar ik hoop nog lang niet. Liefst 
blijf ik hangen in de overgangsfase zomer/herfst: de 
warmte van de zomer en de kleurenpracht van de 
herfst. Laat de winter nog maar lang wegblijven. Dat 
hoop ik ook voor u en gun ik u van harte!

Op zondag 18 december van 14.00-17.00 uur in 
gemeenschapshuis D’n Toomp in Heijen ontvangt 
popkoor Cheers uit Gennep u met de geur van poffertjes 
en houtvuur voor een gezellige kerstmarkt. In een 
ontspannen sfeer kunt u luisteren naar het jeugdkoor 
D-Licious uit Maasbree, verzorgt Theater Speel Plaats 
Gennep verschillende optredens,  zingt Cheers 
natuurlijk voor u en wordt de kerst-IN-loop afgesloten 
met een gezamenlijk slotlied. U kunt vrij binnenlopen, 
koffie of Glühwein drinken en rondsnuffelen bij vele 
kraampjes met sfeervolle kerststukjes, gebreide en 
gehaakte kussens, dekens, zilveren sieraden, prachtig 
versierde stenen, mooie potjes voor waxinelichtjes, 
lekkernijen, genieten van heerlijk kerstbrood van 
bakker Arts of smullen bij Babbels, vrolijk gekleurde 
omslagdoeken en hebbedingetjes..... er is een 
knutselhoek voor de kinderen....kortom: voor elk wat 
wils! U bent van harte welkom! In gemeenschapshuis 
D’n Toomp: Lijsterbesstraat 10, 6598 AW Heijen.

Wilt u meer weten 
over Cheers: 
www.cheers-gennep.nl 
of www.facebook.com/
CheersGennep. 

Column

Zondag 11 december ont-
steken wij de lichtjes van 
de kerstboom en worden 
de kerstballen opgehan-
gen.  

 

Kom genieten van  

warme chocomelk  

en glühwein. 

Locatie:  

Evenementen-
terrein Hoofd-

straat 

Tijd: 19:00 

Kerst-IN-Loop van 
Popkoor Cheers in D’n Toomp



Verenigings- en ander nieuws

Tijdens het showconcert hebben wij ook trombonist Wim 
Kusters geëerd in verband met zijn 60-jarig lidmaatschap 
van EMM. Het was een meer dan feestelijk jaar voor Wim, 
want hij was afgelopen zomer ook al 50 jaar getrouwd met 
zijn José. Op die dag zijn we met de fanfare naar hen toe 
gegaan voor een welgemeende serenade. Bijzonder is dat 
Wim tot op de dag van vandaag samen muziek maakt met 
zijn toenmalige muziekleraar Gerrit Stoffele. In de loop van 
de tijden wijzigden de repetitietijden van EMM nogal eens, 
maar wat altijd bleef was de gezelligheid en het pilsje. We 
hebben uitgerekend dat Wim ongeveer 2500 repetities 
moet hebben meegemaakt in zijn muzikale leven en reken 
dat maar eens uit in pilsjes! De muzikale genen werden naar 

de volgende generatie doorgegeven. 
Zo speelt dochter Ellen bariton bij EMM en hebben de 
zonen Gerwil en Pieter het conservatorium afgemaakt en 
spelen professioneel saxofoon en trombone. Wim is een 
van de bekendste leden in het buitengebied van Heijen. 
Zowel met de donateurskaart als de verjaardagkaart brengt 
hij de Heijenaren meerdere keren per jaar een bezoek. Als 
oudste spelend lid van EMM vermaakt hij nog steeds prima 
tussen de jongere muzikanten. Samen met Rick Kerkhoff en 
Bionda Roelofs vormt hij een gezellige trombonesectie. Wij 
feliciteren Wim, maar ook José en de kinderen met deze 
unieke mijlpaal. En wij wensen hen nog vele muzikale jaren 
toe in goede gezondheid. Bestuur en leden Fanfare EMM.

Wim Kusters, 60 jaar lid van fanfare EMM

Kerstviering 2016 met een heerlijke Brunch 
Wij nodigen u uit om op donderdag 15 december 
aanwezig te zijn bij de Kerstviering van onze club. 
Tijdens deze middag zal er een heerlijke Kerstbrunch 
geserveerd worden. Ook zullen er momenten zijn van 
bezinning en mooie muziek. Voor deelname aan deze 
brunch vragen wij u een bijdrage van € 12,00 per 
persoon. De middag begint om 13.30 uur en eindigt 
om 17.30 uur. Locatie: Gemeenschapshuis d’n Toomp. 
Vriendelijk verzoek om om 13.15 uur aanwezig te zijn. 
Voor deelname vult u onderstaand strookje in en u 

deponeert het vóór 6 december in de brievenbus 
van het KBO secretariaat, Heikampseweg 13. 
€ 12,00 per persoon kunt u per bank overmaken op 
rekeningnummer NL82 RABO 0122 1061 56 t.n.v. KBO 
Heijen, onder vermelding van Kerstbrunch. U kunt het 
geld ook in een enveloppe doen en met het ingevulde 
strookje bij het KBO secretariaat in de brievenbus doen… 
Wij verheugen  ons er op deze Kerst- middag samen 
met u te vieren. Warme groet! Bestuur KBO Heijen: Theo, 
Carla, Annie, Riek, Mia en Jan.

Naam:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       Telefoon:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       Aantal personen:   . . . . . . . . . . .

Betaling: per bank / contant. (doorhalen wat niet van toepassing is)

S.v.p. deponeren in de brievenbus van het secretariaat, Heikampseweg 13.

Op 21 en 22 oktober vond in Gemeenschapshuis D’n 
Toomp het EMM showconcert Music Sensation plaats en 
met wat voor een succes! Wij, de leden en dirigenten van 
het fanfareorkest en de slagwerkgroep en ook de jeugdige 
blazers en slagwerkers van het B-orkest en B-slagwerkgroep 
zijn er trots op dat we samen zo’n mooi concert hebben 
weten neer te zetten. De volgende morgen landden we 
wel snel weer op aarde. D’n Toomp moest natuurlijk 

weer helemaal spic & span worden 
opgeleverd. Wat in een week werd opgebouwd werd 
in amper twee uur tijd weer afgebroken en opgeruimd. 
Daarna was het tijd voor lekkere vlaai. Fanfare EMM dankt 
alle bezoekers voor hun enthousiasme, de sponsors voor 
hun financiële en materiële bijdragen, de gastspelers voor 
hun inzet en het beheer van d’n Toomp voor hun geduld 
en harde werken. Het was geweldig.

The Party is Over

Deelname Kerstbrunch donderdag 15 december 2016
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Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank

ONT ADV_HN.indd   1 16-06-15   10:57
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Verenigings- en ander nieuws

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden 
van Wim Linssen, op 86-jarige leeftijd. Wim Linssen 
was gedurende 25 jaar onze dirigent, van 1957 tot en 
met 1981. Dirigent werd hij door het droevige feit dat 
zijn broer Jan, die dirigent was van onze fanfare in 1955 
om het leven was gekomen bij een verkeersongeval. 
Wim was toen al muzikant bij de fanfare. Hij speelde 
piston en was een van de betere muzikanten binnen 
de vereniging. Samen met zijn broer Jan verzorgde hij 
in de jaren voorafgaande aan zijn dirigentschap al de  
blaasopleidingen voor de jeugdige leden. Een leuke 
anekdote uit deze tijd is wel dat Wim meteen naar 
zijn oren greep als de leden in het orkest onzuiver, zeg 
maar vals speelden. Au, au, riep hij dan. Ook tijdens zijn 
dirigentschap leidde hij nog steeds de nieuwe leerlingen 
op. Niet dat hij daar financieel veel wijzer van werd. Hij 
zag het meer als een liefdadigheidsproject.

Onder de leiding van Wim nam de fanfare tussen 1959 
en 1977 maar liefst 11 keer deel aan een concours. 
Hoogtepunt was de promotie in 1969 in Volkel van 
de 1e afdeling naar de afdeling uitmuntendheid. Een 
prestatie die daarna nooit meer geëvenaard werd.  
Wim was ook de aanzetter van de overgang van de 
meer klassieke fanfaremuziek naar het modernere 

genre, dat later door de opvolger van Wim, Louis v/d 
Waarsenburg dankbaar opgepakt werd.

De jeugdkapel, een idee van hem, was jarenlang een 
leerorkest voor jonge muzikanten onder zijn 
inspirerende leiding.

Wim was ook oprichter van  de boerenkapel en 
stond mede aan de wieg van de oprichting van 
de Carnavalsvereniging “De Wortelpin”. De Bonte 
Avonden in Heijen waar hij een prominente rol in had 
waren legendarisch.

Na zijn aftreden als dirigent eind 1981 heeft Wim 
op de Es-bas nog jarenlang zijn muzikale steentje 
bijgedragen en zat hij gewoon tussen de andere 
muzikanten. Ook deed hij vele jaren mee aan de 
hofkapeloptredens.. Met respect denken wij terug aan 
deze markante, inspirerende en waardevolle dirigent, 
lid en muziekvriend.

Wij wensen Truus en zijn familie veel sterkte bij dit 
enorme verlies.

Bestuur en leden Fanfare EMM Heijen.

Ter nagedachtenis aan Wim Linssen, 
25 jaar dirigent van fanfare EMM 

Begin juli zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor de Zonnebloem te verkopen. Hieraan hebt 
u allen goed bijgedragen, want in totaal hebben we dit jaar maar liefst 890 loten verkocht in Heijen. Wij 

danken u hiervoor hartelijk. Op 24 oktober jl. vond de trekking plaats. De hoofdprijs is niet in Heijen 
gevallen, maar wellicht heeft u toch een kleinere prijs. Daarom volgt hier nu een gedeelte van de 

uitslag. U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 5671 of 1761 of 
7593. U ontvangt € 15,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 901 of 765 of 402. 
Verder zijn er nog grotere prijzen. De winnende lotnummers staan op internet via 
www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag. Daarnaast worden ze gepubliceerd op NOS 

Teletekst pagina 552 en zijn ze op te vragen via het servicenummer 0900-0633 
(€ 0,35 per gesprek + gebruikelijke belkosten). Prijswinnaars worden verzocht het 

winnende lot volledig ingevuld te zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 
1279, 5004 BG Tilburg. Bestuur de Zonnebloem, afdeling Heijen.

Nationale Zonnebloem Loterij
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www.forfarmers.nl

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense 

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan 

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

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. 

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten



Oproep voor taalmaatjes

Vluchtelingenzorg Gennep werkt met statushouders in de 

gemeente Gennep. Dit zijn vluchtelingen die erkend zijn 

en die een huis krijgen toegewezen in onze gemeente. De 

kinderen gaan naar school en de volwassenen moeten een 

inburgeringcursus doen. Omdat de taal het belangrijkste 

instrument is om te integreren hebben wij het taalmaatjes 

project opgezet. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die één keer 

per week een uurtje naar de vluchteling gaan om met hen 

Nederlands te spreken. Ook lossen ze  kleine praktische 

problemen en vragen op, bijvoorbeeld als er een brief van 

de gemeente is gekomen die ze niet begrijpen.

Oproep: voor de vluchtelingengezinnen en –personen 

die in de gemeente Gennep wonen zoeken we dringend 

taalmaatjes. We kunnen iedereen hard gebruiken maar 

met name mannen en jongeren (18+) hebben we echt 

heel erg hard nodig. Wie vindt het leuk om in gesprek te 

komen met een andere cultuur? Geïnteresseerden kunnen 

contact opnemen met Anke Sonnemans door een mail te 

sturen naar anke@gennep-vluchtelingenzorg.nl.

Verzoekje
Beste mensen van Heijen,Mijn naam is Hub Vinck. Ik heb altijd in Heijen gewoond, 

maar wegens ziekte ben ik naar Gennep verhuisd 

(gelijkvloerse woning met lift). Om de dag een beetje 

door te komen, verzamel ik gebruikte postzegels 

voor Kika. Nu staan de feestdagen weer voor de 

deur, waarbij traditioneel veel kaarten enz. worden 

verstuurd. Bewaar s.v.p. de enveloppen met postzegels 

voor mij. Afweken doe ik wel, dan heb ik wat te doen. 

De afgeweekte en gedroogde postzegels worden 

vervolgens verstuurd en verkocht en de opbrengst gaat 

naar Kika (stichting Kinderen Kankervrij). Ben benieuwd. 

Mijn adres is: Hub Vinck, Doelen 10, 6591 BX Gennep 

(vlakbij gemeentehuis en bibliotheek). Telefoon 0485-

21 57 95. Om het voor u wat gemakkelijker te maken, kunt u uw postzegels ook afgeven bij familie Arnoldussen, Sleedoornstraat 4a in Heijen. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Lieve Baby’s van 2016!

(Quint, Royd, Marlou, Lisa, Noud, Lieke, Ties, Vera, Amber, Tymen, Robin, Revi en……??) 

Op zaterdag 17 december 10.00 uur willen wij jullie allemaal uitnodigen voor de 

fotoshoot. Deze zal plaatsvinden in de bar van d’n Toomp.  Natuurlijk samen met jullie 

papa’s en mama’s, broertjes en zusjes. Wij gaan jullie ook interviewen want we willen 

natuurlijk wel graag weten wie jullie precies zijn! Vragen jullie aan papa en mama of 

ze jullie willen aanmelden voor deze inmiddels toch wel legendarisch te noemen 

fotoshoot? Het e-mailadres is marjo.boekhorst@heijen.info. We hopen dat jullie 

allemaal komen, dan gaan we er een “flitsende” ochtend van maken! 

Wordt helemaal leuk als jullie allemaal komen.

Groetjes! 

Redactie Hèjs Nèjs

Juf Carlijn Theloesen van de Heggerank 

trouwde op zaterdag 15 oktober 

met haar William Nillesen.

Groot feest, niet alleen voor Juf Carlijn en 

William maar zeker ook voor de wel vijftig 

kinderen van groep 6, 7 en 8 die allemaal les 

krijgen van Carlijn en daarom ook allemaal naar 

de receptie mochten. Van harte gefeliciteerd!
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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? 

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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Interview

De Hommersumse 
   Carnavalsverein “HCV”

Wij vieren Carnaval met de mensen…

vervolg op blz 12

In ons dorp zijn wij gewend aan C.V. De Wortelpin en we 

kennen ook allemaal de diverse carnavalsverenigingen in 

de omgeving. De banden zijn onderling sterk en er vindt 

veel uitwisseling plaats. Maar sinds 22 jaar is er nog een 

andere (Heijense) carnavalsvereniging actief met de Duits 

klinkende naam HCV, waarbij je de V uitspreekt als Vau. 

Deze “vereniging”  bestaat uit drie stellen, 
waarvan de “mädels” de alom bekende zusjes 
Reintjes zijn. Erica Reintjes en Patrick Deenen 
uit de Hoofdstraat, Thea en Nol Simons-Reintjes 
uit de Esdoornstraat en Ricky en Jeu Boumans-
Reintjes uit de Nieuwwijkstraat. Behalve dat ze 
familie van elkaar zijn is ook de vriendschapsband 
erg groot. En dat komt niet in de laatste plaats 
door de HCV.

Hoe ontstond HCV?
In 1994 is het zo’n beetje begonnen, menen ze 
zelf. Ze vertellen: “Bij de Dragonder in Gennep 
werd voor de grap een keizer uitgeroepen. 
Daar werden wij voor uitgenodigd. We 
waren al een tijdje bezig om een alternatieve 
carnavalsvereniging op te richten. Ondanks dat 
we enorme carnavalsvierders zijn wilden we niet 
al die regeltjes en tradities. We wilden gewoon 
gezellig carnaval vieren met de mensen. Voor het 

uitkomen van de Keizer in de Dragonder kocht 
Jeu bij de Vrije Markt in Katwijk een tweetal steken 
voor vijf gulden. Die steken waren wel wat kaal, 
dus daar moest een veer op. We vroegen Tonnie 
Wilbers uit Gennep, die ook al Prins Carnaval van 
de Bombakkes was geweest of wij zijn prachtige 
fazantenveren mochten lenen. Dat mocht, maar 
zo zei Tonnie, jullie moeten er wel zuinig op zijn. 
Natúúrlijk zeiden wij. Maar ja, het was zo’n enorm 
feest in de Dragonder dat de veren aan het eind 
van de avond op wel tien plaatsen geknakt waren. 
Van de veren die nog wat leken hebben we bij Van 
Riet een bloemstukje laten maken en bij Tonnie af 
laten leveren. Hij kon er de humor gelukkig wel van 
inzien. Hij snápte het. 

Vanaf toen was het per jaar één dag “HCV”.  In 
1995 zijn we voor het eerst in vol ornaat met 
de carnaval naar Gennep gegaan.  De mannen in 
zwarte pakken en steek, de vrouwen in dirndls. 
De gevestigde carnavalsverenigingen waren niet 
meteen gecharmeerd van ons en het kostte dan 
ook enige moeite om op het biljart te komen, 
maar het lukte uiteindelijk wel. Alle dorpen hadden 
allemaal al een officiële carnavalsvereniging, 
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behalve Hommersum, dat wisten wij. Toen men ons 
vroeg waar we vandaan kwamen zeiden we spontaan: 
aus Hommersum. Tijdens carnaval spreken wij dan ook 
alleen maar Hochdeutsch. 

We hebben twee prinsen Carnaval, Jeu en Nol. We 
hebben geen vorst, maar een Ober-Bürgermeister : 
Patrick. Die indeling hebben we al jaren en zal ook niet 
meer veranderen.

Tijdens ons eerste jubileum elf jaar geleden kregen we 
een feest aangeboden in Hotel de Kroon. Daar kwamen 
enorm veel mensen op af! Carnavalsverenigingen, 
joekskapellen, de zaal was haast te klein. We hadden 
de genodigden gevraagd geen cadeaus mee te nemen 
maar liever iets eetbaars. En daar kwam het aan 
hoor: schalen kaasjes, worstjes, frikadellen, kroketten, 
broodjes, augurken. Iedereen had volop te eten. En 
gezellig dat het was! We kregen toch nog één cadeau. 
De joekskapel Nève d’n Diepvries ging een dag op 

en neer met de trein van Goch naar Altenahr om 
tijdens de wijnfeesten muziek te maken en wij 

werden uitgenodigd mee te gaan. Feest in de 
Duitse treinen al om 7 uur ’s morgens vroeg. 
Om 8 uur ’s avonds gingen we met de trein 
weer huiswaarts en ook toen weer enorm 
feest. Muziek van de joekskapel en we liepen 

met de Duitsers de polonaise 
door de trein en op de stations. 
Er waren mensen die ons zelfs 

geld wilden geven 
omdat ze zo’n mooie 
dag hadden gehad… 
We zijn vier jaar mee 
geweest en het was 

elk jaar prachtig.

We liepen met de Duitsers 
de polonaise door de trein 

en op de stations.

In het begin gingen we naar de recepties van de 
prinsen die we kenden en dat waren er nogal wat. 
Natuurlijk ook in Heijen. We ontmoetten zo natuurlijk 
veel andere verenigingen en kregen een leuke klik met 
de Raden van Elf. Uiteindelijk werden we steeds vaker 
gevraagd en nu is het zo dat we als we een uitnodiging 
krijgen we ook altijd proberen naar de recepties toe 
te gaan.

We hebben meegedaan in Gennep aan de 
zomercarnaval. Een carnavaleske botenoptocht over 
de Niers. We hadden een bootje gebouwd, de Regina 
1, naar de uitbaatster van café Evers in Hommersum, 
die Regina heet. Tijdens de Erntedank in Hommersum 
heeft Regina ons bootje gedoopt, maar toen we mee 
wilden doen aan de daaropvolgende optocht werden 
we geweigerd. We waren niet “offiziel angemeldet”. Ja, 
en dan mag je niet meelopen! Toen hebben we maar 
feest gemaakt langs de kant van de weg. Toen wij 
na de optocht ons cadeau aan gingen bieden bij de 
feestcommissie van de Erntedank, hadden ze spijt. We 
hebben alsnog een heel leuk feest gehad.

We hebben ook een wagen. Tijdens de carnavalsoptocht 
in Gennep staan we bij onze residentie, slagerij 
Aernoutse op het pleintje. Dat is ons podium. In ons 
karretje hebben wij ijs en Jägermeister en trakteren 
soms mensen op een borreltje. We leggen de rode 
loper uit voor alle passerende groepen. Dat de optocht 
daardoor wel wat langer onderweg is neemt iedereen 
voor lief. Regelmatig blijven er groepen hangen op de 
terugweg om nog even na te genieten. 

Zomercarnaval op de Niers



Mooie herinneringen hebben we aan de 
Coloradokevers: kleine prinsjes worden groot en met 
sommigen van deze prinsjes kunnen wij na al die jaren 
nu een biertje drinken.”

Wat gaat er gebeuren op jullie jubileumfeest,
vragen wij.
Nol: “we gaan een jubileumfeestdag houden op 22 
januari 2017 in Pica Mare te Gennep bij 4-Events. Bij 
Pica Mare dus. Vanaf 11 uur ’s morgens totdat het 
afgelopen is. Het wordt een dag vol met feest, muziek 
en mensen die gezellig verkleed met ons mee willen 
feesten. Iedereen die dit leuk vindt is van harte welkom 
en bij dezen is dus iedereen uitgenodigd  Op deze dag 
vragen we geen cadeaus maar als mensen iets willen 
geven; een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Voor vragen rondom het jubileumfeest op de 22e in 
Pica Mare kunnen geïnteresseerden mailen naar onze 
ceremoniemeesters: theroo@home.nl. En onze receptie 
zal zijn op carnavalsmaandag bij Hotel de Kroon in 
Gennep, vanaf 15.00 uur. Net als 11 jaar geleden mag 
iedereen als cadeau iets te eten meenemen, dit wordt 
dan dezelfde middag rondgedeeld. Wij hebben een 
eigen manier van carnaval vieren. Carnaval wie nie, zo 
noemen we dat. Deze leus staat ook op ons vaandel. 
Gelukkig merken we dat er heel veel mensen zijn dit 
ook leuk vinden. Een beetje Duits! Daarover hebben 
wij nog een leuke anekdote. We waren een keer op 
een receptie en spraken natuurlijk ons zogenaamde 
Duits. Een oud mannetje dronk een borreltje met ons 
mee en vond het zo gezellig dat hij zei: “dat ik nog ooit 
met unne mof een borreltje zou drinken, dat had ik 
toch nooit gedacht!”

We hebben ook een vaste sponsor voor de veren op 
onze steek. Er is iemand in ’t Ven die pauwen heeft en 

die geeft ons elk jaar een grote stapel pauwenveren. 
Dat is ook wel nodig ook, want die veren zijn populair 
en worden soms aan fans uitgedeeld.

We hebben ook een jaar een stageloper gehad. Het 
was de broer van de prins van Bombakkes en zijn vader 
was prins bij de Waggelaars. Hij had zelf dus “niks”. Wij 
hebben hem toen een stageplaats aangeboden. Van 
ons kreeg hij wel een steek, maar met slechts één veer. 
De rest moest hij zelf verdienen…”

Al met al
We konden natuurlijk niet alle hilarische verhalen kwijt 
in dit stuk en dat is jammer. Want ze hebben in de loop 
van de jaren enorm veel anekdotes verzameld, daar 
zouden wij een heel Hèjs Nèjs mee kunnen vullen…

Wij feliciteren de 
HCV van harte met 
hun jubileum en dat 
het een prachtig 
feest gaat worden, 
dat staat wel vast. 
Laten we er met z’n 
allen naar toe gaan! 
Vinden ze leuk.

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

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:

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen



Synthese is 

Mantelzorgvriendelijke 

werkgever

Op 15 september 2016 heeft Synthese de erkenning 

Mantelzorgvriendelijke werkgever ontvangen van Werk 

& Mantelzorg. Synthese is als welzijnsorganisatie thuis 

op het terrein van mantelzorgondersteuning en welke 

impact dit heeft op mensen die mantelzorg verlenen. 

Steeds meer medewerkers verlenen mantelzorg en 

combineren werk en mantelzorg. Dit is niet altijd 

gemakkelijk en vaak balanceren. Als werkgever is het 

belangrijk om het gesprek hierover te voeren met de 

medewerkers om te kijken wat ze nodig hebben om aan 

de slag te blijven en de mantelzorg te kunnen verlenen. 

Allereerst is het krijgen van de erkenning van belang 

voor de medewerkers van Synthese. Aanvullend hierop 

willen we graag het stokje van Mantelzorgvriendelijke 

werkgever overdragen aan andere werkgevers.

Op 19 oktober 2016 was de onthulling van het bordje 

Mantelzorgvriendelijke werkgever in Gennep. Deze 

werd gedaan door wethouder Ed Vandermeulen van de 

gemeente Gennep en hij neemt hiermee ook het stokje 

van Mantelzorgvriendelijke werkgever van Synthese over. 

Op de andere locaties van Synthese willen we op dezelfde 

manier het stokje overdragen aan andere werkgevers om 

het zo voor mantelzorgers mogelijk te maken om werk 

en mantelzorg te combineren. Voor meer informatie 

bekijk dan ook de website www.werkenmantelzorg.nl.
Reünie 6e klas (1961)

Op zaterdag 15 oktober vond er in Heijen wederom een 

klassenreünie plaats. Deze keer betrof het de 6e klas die in 

1961 van school af ging. Van Riek Cilliessen-Vinck en Gerda 

Janssen-Maas ontvingen wij de nodige informatie. De klas telde 

destijds negen meisjes en elf jongens. Aanwezig op de reünie 

waren: Aggie Lambregts, Riek Vinck, Ger Willems, Henk 

Dinnessen, Jan Peters, Thea Koenen, Annie Winkelmolen, 

Els Vinck, Tiny Koenen, Thea Jacobs, Martien Derks, Hannie 

de Rijck, Stef Lintzen, Harrie Verstegen, Jac. Frederix, Ben 

Winkelmolen. Afwezig: Thea Cornelissen, Frans Janssen, 

Pierre Angenend. Een van de klasgenoten, Henk Giesbers, is 

helaas overleden in 2012. Deze reünie werd voor de achtste 

keer gehouden. Wij doen dit om de vijf jaar, maar vanwege de 

hogere leeftijden willen we het omzetten naar iedere drie jaar. 

Onze partners zijn er ook bij. Wij hebben een heel fijne dag 

gehad. Bijeenkomst was bij Café Zalen Schuttershof. Na de 

koffie met gebak werden we opgehaald door de huifkar van 

Bergemo voor een rondje Heijen. Toen naar de voetbalkantine, 

het geboortehuis van Thea en Tiny Koenen. Na een drankje 

weer in de huifkar naar Schuttershof, waar we de film die in 

1960 in Heijen was opgenomen bekeken hebben. En na een 

heerlijk buffet was de middag veel te snel voorbij.

Op 26 oktober jl. brachten burgemeester De Koning 

en zijn echtgenote een kennismakingsbezoek bij de 

Syrische familie Alwatar die sinds enkele maanden aan de 

Vogelkersstraat woont. De heer en mevrouw de Koning 

werden zeer gastvrij ontvangen.
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00
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Your Places 2Travel,
 reizen met betekenis.

Een van onze vaste adverteerders in het Hèjs Nèjs is Carpe Diem, gevestigd op een 

sfeervolle locatie aan het Nieuw Erf. Hans Thijssen die daar samen met Maureen 

woont en ook eigenaar is van Manege Bergemo maakte ons attent op een nieuwe 

bedrijfsactiviteit die hij onlangs gestart is. We waren van harte welkom om eens langs 

te komen voor een interview met hem en zijn nieuwe werkneemster Linda van der 

Veer. En ja, wij zijn er natuurlijk als de kippen bij wanneer er iets moois te melden valt. 

We werden niet teleurgesteld.

vervolg op blz 18

Interview

Linda, Mom Phyllis en enkele weeskinderen

Linda van der Veer (26)
Deze pittige en avontuurlijke jongedame is 
geboren en getogen in Siebengewald en woont 
nu in Kleve. Als tiener kreeg ze vijf jaar lang bij 
Manege Bergemo paardrijles en daar kent Hans 
haar van. Linda ging naar NHTV Internationaal 
Hoger Onderwijs Breda en twee jaar geleden 
studeerde ze af met een Bachelor Business 
Administration in Tourism. Zij is heel reislustig, 
en heeft een grote fascinatie voor Afrika. Eerst 
werkte ze vijf maanden op een cruiseschip van 
de Holland America Line, dat haar over de hele 
wereld bracht. 

Hans kwam haar weer tegen toen ze werkte 
bij de receptie van Center Parcs. Hij sprak haar 
aan en zei: “Linda, jou moet ik hebben!” Linda, 
nieuwsgierig, ging op de uitnodiging voor een 

gesprek in en hoorde wat Hans te melden had. En 
dat was nogal wat! Hij wilde Linda inzetten om door 
middel van toerisme en recreatie een weeshuis 
met tachtig kinderen in Kenia de helpende hand 
te reiken.

En verder wilde Hans haar laten werken aan een 
betere PR en marketing voor zijn manege en hoeve 
Carpe Diem. Doel: het lokale toerisme upgraden. 
Hans beschrijft dit proces in agrarische termen: 

•  De Manege = koe, met voldoende liters melk
•  Hoeve Carpe Diem = pink, 

gaat de goede kant op 
•  Your Places 2Travel = kalf, moet nog door Linda 

grootgebracht worden.

In dit gesprek beperken we ons het meest tot het 
project in Kenia en de bemoeienissen van 
Hans en Linda hiermee. 
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De achtergrond
Hans Thijssen heeft contact met iemand die hij kent 
uit de agrarische wereld: Jos Creemers heet deze man, 
oorspronkelijk afkomstig uit St. Odiliënberg. Jos wilde 
graag boer worden, maar had in Nederland niet de kans 
dit te realiseren. Na een poosje in de paardensector te 
hebben gewerkt (hier ontstond de relatie met Hans) 
lukte het toch. Via een hulporganisatie (om een lang 
verhaal kort te maken) kwam hij dertig jaar geleden 
terecht in Kenia. Jos meende daar een bestaande 
boerderij aan te treffen, maar dat was iets te optimistisch 
gedacht.

 Hij vond er een weeshuis met 
tachtig weeskinderen, gerund 

door “Mom” Phyllis. 

Phyllis, ex-echtgenote van een Olympisch kampioen, 
de beroemde Keniaanse hardloper, Kipchoge Keino 
(Kipkeino) had een enorm stuk woeste grond, wel 200 
hectare. Daar was verder helemaal niets. Phyllis wilde 
niets liever dan dat hier een boerderij zou worden 
gesticht die het mogelijk maakte dat de kinderen in haar 
weeshuis de nodige financiële ondersteuning zouden 
krijgen. Jos ging voortvarend te werk. Hij omheinde het 
hele terrein en legde twee waterbassins aan. Hij stichtte 
een guesthouse en bouwde de boerderij, Baraka Farm, 

op tot de schaal van nu: 75 koeien en een kaasmakerij. 
Qua niveau is het boerenbedrijf veertig jaar terug in 
de tijd vergeleken met de Nederlandse agrarische 
bedrijven. Er zit echter veel Nederlandse kennis in het 
bedrijf, qua melk en kaas. Kaas is voor Kenianen een 
luxe product. De kaas van de kaasmakerij wordt dan 
ook het meest verkocht aan luxe winkels in Nairobi, 
de hoofdstad van Kenia. Kenia is inmiddels een veel 
stabieler land geworden en de economie is booming. 
De welvaart neemt in sneltreinvaart toe. Vooral de 
middenstand profiteert van de vooruitgang. Volgens 
Hans en Linda heeft de introductie van de smartphone 
hier een groot aandeel in gehad. Van niets had men 
ineens zicht op de wereld via internet. Het is in Kenia 
heel snel gegaan. De infrastructuur kan de ontwikkeling 
van de welvaart niet of nauwelijks bijhouden, vooral in 
Nairobi. Het contrast van Nairobi en de achterliggende 
gebieden is enorm, al is hier de inhaalslag ook begonnen.
Het voor de verwende Europese bezoekers prachtig 
ingerichte guesthouse werd gebouwd om mensen van 
de diverse hulporganisaties die het weeshuis bezoeken 
onderdak te bieden, maar in de praktijk stond het 
gebouw steeds voor 4/5 deel leeg. En nu komt Linda 
in beeld.

Hans die inmiddels een aandeel bezit in de boerderij 
en dus “een beetje boer op afstand is” zoals hij het zelf 
noemt, besprak met Linda de mogelijkheden om dit 
guesthouse beter onder de aandacht te brengen en 
er reizen naar toe te organiseren. Linda gaat er nu de 
PR verzorgen en bovendien bedenkt zij mogelijkheden 
om de accommodatie meer gevuld te krijgen met 
betalende gasten. Dit is niet zo maar een project, het is 
iets met een grote betekenis.
Linda is nu drie keer in Kenia geweest en heeft al heel 
veel op touw gezet. Ze heeft met een lokale agent 
een aantal schitterende uitstapjes bedacht. Toeristisch 
maatwerk is het toverwoord. Niet de al betreden 
paden bewandelen maar juist de juweeltjes die nog 
onontdekt zijn. De authentieke plekjes. Het is dus geen 
vorm van toerisme zoals wij dit normaal kennen. Toch 
is ook een combinatie mogelijk van het bezoek aan 
het guesthouse en een heuse safari in de Masai Mara, 
een enorm Nationaal Wildpark aan de Keniaanse grens 
met Tanzania. In Tanzania gaat dit gebied nog even door 
onder de naam Serengeti. Hier vind je The Big Five.

Interview

Het guesthouse
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Toeristisch maatwerk 
is het toverwoord

Wat kun je in het guesthouse verwachten, Linda?
Linda: “Met het realiseren van deze unieke reizen onder 
de naam Your Places 2Travel wil ik graag mede het 
weeshuis LEWA Children’s Home steunen. Mijn lokale 
agent in Kenia verzorgt met een aantal medewerkers 
het hele traject in Kenia. Je vliegt eerst naar Nairobi en 
dan nog een uurtje naar Eldoret. Je overnacht in het 
guesthouse en je verblijft er volpension. Het zijn reizen 
met een betekenis. Het is een combinatie van een 
perfecte locatie, de onderdompeling in een Keniaanse 
samenleving en de volop draaiende boerderij, 
kaasmakerij en weeshuis op loopafstand. Je beleeft op 
deze manier een unieke vakantie en doet niet uit te 
wissen ervaringen op. Verder zijn er mooie excursies 
te maken in de naaste omgeving. Bijvoorbeeld naar een 
eilandje in het nabijgelegen meer, waar acht giraffen vrij 
rondlopen. Het is puur, je bent duidelijk geen toerist, 
maar een bezoeker. Een deel van de reissom gaat 
rechtstreeks naar het weeshuis. Je kunt dus meteen zien 

waar het terecht komt. Dat spreekt de mensen aan. 
Gewone gelddonaties zijn niet meer van deze tijd. Het 
uiteindelijke doel is om extra inkomsten te genereren 
voor het weeshuis.  Natuurlijk zijn reizen in combinatie 
met een meerdaagse safari in de Masai Mara ook 
mogelijk. Ik werk op aanvraag van geïnteresseerden en 
samen maken we dan een mooie reis op maat.”
Het is puur, je bent duidelijk geen toerist, maar een 
bezoeker.

Wat kost een week verblijf in het guesthouse met 
alles erop en eraan?
Linda rekent voor: “Retourtje Nairobi en Eldoret 
kost ongeveer € 700,00. Het verblijf volpension en de 
excursies dichtbij kosten € 800,00, alles per persoon 
voor circa 8 dagen. Dus voor ongeveer € 1500,00 heb 
je een topweek, je ziet wat van het pure Afrika en je 

vervolg op blz 21

Linda is populair bij de weeskinderen 

Interview
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Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen
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Interview

Trots op…
In de vorige editie van het Hèjs Nèjs heb je het 
artikel Heijen is Trots op… kunnen lezen. Natuurlijk 
hebben wij ook Linda en Hans gevraagd waar de 
trots op zijn. Hans: “Ik ben een rasechte Heijenaar en 
ik ben er trots op dat ik in dit stukje Nederland mag 
wonen en werken. De omgeving en de mensen hier 
zijn schitterend.” Linda: “Ik ben trots op het feit dat ik 
met mijn passie de kinderen in Kenia kan helpen. En 
ik ben er ook trots op dat ik ondanks ik zo vaak weg 
ben, toch altijd weer heel graag terug kom naar dit 
gebied en op deze mooie streek terug kan vallen.”

Linda en Hans merken beiden op dat het geweldig is dat er zo veel mensen “onderweg” zijn. Studenten, 
professionals en toeristen waaieren uit over de hele wereld en zien hoe verschillend de wereld in elkaar zit 
en dat iedereen, waar ook ter wereld daar op zijn of haar manier tevreden over is. En dat is helemaal waar.

draagt je steentje bij aan de samenleving.  Wil je daarna 
nog een dag of vijf op safari, reken dan op ongeveer 
€ 1000,00 per persoon extra. Safari is duur, maar wel 
een fantastische belevenis.”

Safari is duur, maar wel een 
fantastische belevenis

Voor meer informatie bel je Linda 06-52788697 of je 
kijkt eerst op www.yourplaces2travel.com. Daar lees 
je alles over de organisatie, de reizen en de mooie 
excursies. Ook Carpe Diem en Bergemo hebben 
onlangs met behulp van Linda een nieuwe website 
gelanceerd, maar voor informatie over alle drie de 
bedrijven kun je terecht op:
www.bergemorecreatie.com.

Boerderij zoekt boer.
Boer Jos Creemers is nog wel in de kracht van zijn 
leven maar met behulp van Hans Thijssen is hij toch 
inmiddels op zoek gegaan naar een collega boer, die 
te zijner tijd ook de zorg voor en de leiding van de 
boerderij wil overnemen. Hans verzoekt ons deze 
vraag in ons artikel mee te nemen. Bij dezen dus. Voor 
nadere inlichtingen kun je bij Hans terecht.

Boer Jos Creemers is op zoek naar een collega boer

Ook een safari behoort tot de mogelijkheden
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

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!

DE COMBI-APK 
VOOR € 19. 
APK MET GRATIS OPEL ZOMERCHECK.

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

    www.rovermedia.nl
www.facebook.com/Madeinheijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 

uit Heijen om te delen. Dus kan  
jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 

er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 
kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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Vriendengroep HOI

We weten het al langer: in Heijen zijn diverse vriendengroepen die elkaar soms al 

tientallen jaren trouw blijven. We denken terug aan een aantal mooie interviews 

met vriendengroepen die in Heijen ontstonden en zeker is dat we er in de toekomst 

wel meer onder de loep zullen nemen. Deze keer voor het voetlicht: vriendengroep 

HOI. HOI staat voor Heijen Onder Invloed, een naam die ontstond bij de bouw van 

een carnavalswagen, anderhalf decennium geleden. 

Daarover later meer. Wij spraken met vijf 
leden van deze groep, Bas Koenen, Koen van 
Hoof, Tom Gisbers en Bart van den Corput 
en tenslotte Suzanne van den Corput-
Koenen, die later aanschoof. Ze hebben net 
het vriendenweekend achter de rug en de 
herinneringen zijn nog vers. Gegarandeerd dat 
een interview dan een hilarisch verloop krijgt...
 
HOI, de harde kern
Ongeveer twintig jaar geleden bestond er een 
vriendengroepje dat in het weekend graag 
uitging. Ook was er een vriendinnengroep en 
die kwamen op een of andere manier samen. 
De jongens vonden het wel leuk met de 
meiden uit te gaan en zo geschiedde. Geregeld 
werd de omgeving onveilig gemaakt. Ze 
gingen samen naar Center Parcs, de Old Inn, 
De Hoeve en de Linde in Groesbeek en zo 
nog wel een paar meer gelegenheden. Over 
en weer ontstonden relaties die ook wel eens 
uitraakten. Maar er ontstond toch een soort 
van harde kern van vijfentwintig vrienden en 
vriendinnen die nu allemaal tussen de dertig 
en veertig jaar oud zijn. Inmiddels zijn er 
twintig kinderen geboren. Ook die komen 
aan bod. Een keer per jaar gaat de hele groep 
inclusief de kids een dag naar de dierentuin. 

Vaste prik was in de beginjaren het indrinken 
ten huize van de familie Van den Corput die 

toen aan de Heikampseweg woonde. Kees en 
Riky, de vader en moeder van Willem, Jaap en Bart 
waren niet te beroerd het hele stel “op de koffie” 
te krijgen, lees: van bier te voorzien voordat ze het 
samen eens waren welke uitgaansgelegenheid  de 
betreffende avond de voorkeur had. Soms kwamen 
ze er zelfs helemaal niet uit en bleef het stel plakken 
bij Van den Corput. Later legden Kees en Riky een 
zwembad aan in de tuin. Daar werd druk gebruik 
van gemaakt gedurende de zomermaanden.

Na afloop van het uitgaan belandde het bonte 
gezelschap dan ook weer zonder uitzondering aan 
de Heikampseweg, waar de fritespan aanging voor 
het bakken van de nodige frikadellen. Die fritespan! 
Zelfs als ze op vakantie gingen met het hele stel, 
dan moest die pan mee. Ook in het vliegtuig. De 
hele groep spreekt wel de waardering uit naar Kees 
en Riky van den Corput die al dat jeugdig gekrakeel 
destijds stoïcijns doorstonden. En er zelfs veel 
plezier aan beleefden.

Carnaval
Carnaval heeft altijd een grote rol gespeeld in de 
groep. Voor de broodnodige financiën voor de 
bouw van een carnavalswagen staken de leden 
van HOI hun handen uit de mouwen. Bij de 
supermarkt van Van den Corput in Siebengewald 
werd rond Nieuwjaar gebalanst. En daarvoor 

Interview

(Maar goed dat onze ouders niet overal bij waren…)

vervolg op blz 24
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Interview

ontvingen zij dan geldelijke ondersteuning bij het 
project “Carnavalswagen bouwen”. Een beroemde 
wagen werd in 2000 gemaakt, genaamd de Zuipschuit. 
Een enorme bierfles sierde de wagen en de HOI leden 
waren verkleed als bierglazen. Daar ontstond de naam 
HOI: de fles kreeg de naam HOINEKEN. Verzin het 
maar… Eén lid van de vriendengroep heeft het tot nu 
toe tot Prins Carnaval gebracht: Koen was in 2007 als 
Prins Koen I de heerser in het Wortelpinnenrijk.

De fles kreeg 
de naam HOINEKEN

Vakanties
Menig vakantie werd met elkaar doorgebracht. Met 
de brommer naar Valkenburg, dat was alleen voor 
de jongens destijds. Daarna werd het gezelschap 
“gemengd”. De vriendinnen mochten mee. Naar Spanje, 
(Lloret de Mar, Salou) en Griekenland  (Chernosissos, 
Rhodos) maar ook naar Oostenrijk voor de wintersport. 
Tom: “Het waren echte feestvakanties met veel 
gekkigheid. We waren vaste klant bij het Cooldown café 
in Lloret, die hadden een blinkend schone WC, prachtig 

betegeld, en die werd geregeld door ons bezocht. Jaren 
later kwamen we er nog eens en tot onze verbazing 
was die WC er nog steeds en  zelfs onveranderd… 
We waren binnen een week  “Kampioen Meters 
Bier Drinken” Stond Heijen boven Amsterdam en 
Rotterdam. Ik haalde een keer een streek uit door een 
soort champagne vanaf het balkon naar beneden te 
spuiten, waar de medewerkers van het hotel al het 
ontbijt aan het klaarzetten waren. Koen die vroeger was 
gaan slapen dan wij kwam nietsvermoedend beneden, 
werd aangezien voor de dader en werd onmiddellijk 
het hotel uitgezet!”

Activiteiten door de jaren heen
Vaste prik in vroeger jaren was samen uit eten bij 
Restaurant De Bock in Boxmeer op tweede kerstdag. 
Dat doen ze nu niet meer.  Gedurende het jaar zien 
ze elkaar wisselend maar twee weekenden zijn heilig. 
Dat komt ook doordat drie van de vriendenstellen 
inmiddels in Arnhem wonen.

De vaste jaarlijkse afspraak is de dag dat ze met de 
hele groep en alle kinderen die inmiddels ter wereld 
zijn gekomen samen naar een dierentuin gaan. En het 
vriendenweekend begin oktober. Men kijkt er altijd met 
plezier naar uit en vindt het waardevol om in stand te 
houden. Er wordt maandelijks een bedrag gespaard en 
dat geld wordt beheerd door de tot penningmeester 
benoemde Bas Koenen die deze eervolle taak in de 
schoot geworpen kreeg. Overigens: giften zijn welkom, 
zo beweren ze met stalen gezichten. Het zal zeker goed 
besteed worden. Voor nadere inlichtingen over het 
banknummer en zo, neem contact op met Bas! Leuke 
herinneringen hebben ze aan het Millenniumfeest bij 
Van den Corput in een grote tent. Dit feest ging door 
tot ver in de morgen van 1 januari. De eerste kinderen 
kwamen al aan de deur Nieuwjaarwensen toen het 
feest nog niet ten einde was. 

Het vriendenweekend
Als wij hen bezoeken is het weekend net achter de 
rug. We krijgen een filmpje te zien. Niet voor publicatie 
geschikt. Twee stellen nemen de organisatie op zich en 
pas op het allerlaatste moment wordt de bestemming 
bekend gemaakt. Deze keer streek men neer in Teuge 
bij de Slaapfabriek. Geloof het of niet, op elke kamer 
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stond een enorm bad. Beneden was er een grote 
ruimte, waar naar hartenlust gefeest kon worden. 
Uiteraard was de fritespan eveneens van de partij.

Geloof het of niet, 
op elke kamer stond 

een enorm bad.

In dit weekend is altijd er wel een quiz, een stedentripje, 
een barbecue of een andere (buiten)activiteit. De quiz 
dit jaar was de quiz: de jongens tegen de meisjes. Het 
stedentripje ging naar Zutphen en Deventer. Omdat 
ze natuurlijk ook iets cultureels moesten doen werden 
in Deventer de terrassen bezichtigd en bezocht.  Ook 
in Deventer maakten ze een boottochtje met een 
WhatsApp experience. Als je de leden spreekt moet 
je zelf maar vragen wat dat inhoudt. We hebben maar 
drie pagina’s voor dit interview!

Vrijgezellenfeesten
Die waren er diverse en daar zijn ook fotoboeken van. 
Laat die ook maar verder aan niemand zien adviseren 
wij de groep als we die van Bart bekeken hebben. 
Maar tijdens die vrijgezellenfeesten en daarop volgende 
bruiloften zijn ook diverse relaties ontstaan.

Uniek
De hele groep is het er over eens: het is uniek dat 
de diverse ouders het mogelijk maken dat de vrienden 
een weekend weg kunnen. Met plezier nemen zij de 
zorg van de kindertjes over zodat papa en mama een 
heel weekend uit hun dak kunnen gaan. Een woord van 
dank en waardering hiervoor is zeker op zijn plaats. 
Het volgende uitstapje vindt plaats in het weekend van 
1 oktober 2017. Dat jullie die datum maar vast in de 
agenda noteren, lieve opa’s en oma’s! 

Plannetjes voor de toekomst?
De groep slaat gelijk aan het dromen: Ibiza? Bali? Ha, 
dromen zijn bedrog, maar je weet het nooit. Wellicht 
over twee jaar, dan gaan ze voor de tiende keer weg. 
Beste lezers, denk aan deze “arme” jongens en meisjes 
en doe een donatie…. Eeuwige dankbaarheid zal jullie 
ten deel vallen.

Boven dit verhaal staat: Maar goed dat onze ouders 
niet overal bij waren… Zo maar een zinnetje dat ze 
uitspraken, maar bij ons rijst de vraag: “Ze moeten 
het toch ERGENS geleerd hebben…. Aj!” Inmiddels 
hadden wij als redactie natuurlijk een topavond. Helaas 
kunnen wij niet alle verhalen met jullie delen….

De harde kern van vriendengroep HOI bestaat uit:
Olaf Giesbers en Lonneke Goldsmid, Job Achterberg en 
Carlijn Pieper en Annette Poels. Zij wonen allemaal in 
Arnhem. Willem en Maike van den Corput Versteegen 
(Molenhoek), Bram en Marlies Achterberg-Smits 
(Ottersum), Jaap en Ilse van den Corput (Kaatsheuvel)
Bas Koenen en Myke Ermers, Tom en Sarah Gisbers-
Achterberg, Bart en Suzanne van den Corput-Koenen, 
Koen en Evelien van Hoof-Cillessen (allen Heijen).
Bram Stiel en Dianne Willems (Venray).

Het jaarlijkse dagje dierentuin met de kids

HOI aan het begin van hun vriendenweekend.
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Heisa

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

december
2016

vieringen in

Zaterdag 03 december 
Geen dienst
Zondag 04 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor
Zaterdag 10 december 
Geen dienst
Zondag 11 december 09.30 uur 
Eucharistieviering
Zaterdag 17 december 19.00 uur 
Kerstconcert in de kerk m.m.v. diverse 
Heijense muziekgezelschappen
Zondag 18 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 24 december 19.00 uur 
Herdertjesmis, Familie-Eucharistieviering 
met het kinderkoor
Zaterdag 24 december 22.00 uur 
Nachtmis, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor
Zondag 25 december 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
Koor
Maandag 26 december 09.30 uur 
Gebedsdienst
Zaterdag 31 december 
geen dienst

Al langer bestaat de wens om te komen tot één gemeenschappelijke tekst 
van dit gebed voor Nederland en Vlaanderen. Het Nieuwe Testament werd 
oorspronkelijk geschreven in het Grieks. De katholieke kerk verzorgde een 
Latijnse weergave van het Onze Vader. Deze werd ook in het Nederlands 
vertaald. Deze laatste tekst kennen wij allemaal van jongs af aan. Echter… die 
vertaling is niet helemaal correct. Vandaar dat de Nederlandse en Vlaamse 
bisschoppen besloten hebben om in de kerken een nieuwe tekst te gaan 
gebruiken, en wel vanaf de eerste zondag van de advent. Als voorganger wil 
ik dit besluit respecteren en de nieuwe weergave gebruiken. Hier volgt de 
aangepaste tekst: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw 
rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons 
dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pastoor H. Reijnen

Ja, op 17 december wordt het jaarlijkse kerstconcert door Heijenaren 
voor Heijenaren (en streekgenoten) weer in de kerk uitgevoerd. Alle 
mooie zang- en muziekklanken van Fanfare EMM en jeugdleden, het 
Gregoriaans koor, Gezinskoor en Nèj Hèjs kunt u beluisteren vanaf 19.00 
uur. Ook van kerstgedichten en –gedachten kunt u genieten in onze kerk. 
Een lekker vuurtje vooraf en koffie en thee met kerstkransjes achteraf 
staan klaar om de kerstsfeer te verhogen. De entree is gratis, een bijdrage 
is welkom. Mede namens alle deelnemers, nodigt de organisatie iedereen 
van harte uit ons kerstconcert te komen beluisteren. Tot ziens op de 17e!

Nieuwe versie van het Onze Vader

17 december 
kerstconcert in de kerk
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Heisa

Het vieringenschema voor de op luisteringen van de 
missen en diensten in de maanden februari tot en 
met augustus 2017 moet weer gemaakt worden.

Werkt u mee aan een van de vieringen in deze 
periode dan verzoeken wij u deze informatie door te 
geven aan Tiny Maas via het e-mailadres:
cornelismaas@home.nl. 

Graag ontvangt Tiny de gegevens uiterlijk de eerste 
week van januari 2017 zodat het ook weer goed in 
het Hèjs Nèjs vermeld kan worden. De verschillende 
personen en verenigingen die hun bijdrage leveren 
ontvangen daarna zo spoedig mogelijk het volledige 
schema. Bij voorbaat dank.

Vieringenschema

Jos werd geboren in Haps. Dat was op 17 december 
1944. Een oorlogskind dus, en dat in een periode dat 
de oorlog in dit gebied op zijn hevigst was. Jos groeide 
op in Oeffelt. Het gezin Grutters telde acht kinderen, 
en Jos was nummer zes in de rij. In 1971 trouwde hij op 
14 januari met zijn Annie en gingen ze in Heijen wonen. 
In 1976 werd hun eerste kind geboren: zoon Anton. 
In 1979, op 11 april, kregen Jos en Annie hun tweede 
kindje, dochter Kristel. 

Jos kreeg werk op Maria Roepaen. Hij werd chauffeur 
en hoofd van de vervoersdienst. Leuk werk, vond Jos, 
mede door de fijne collega’s die hij had. Hard werken 
was belangrijk: Jos stond altijd klaar voor iedereen en 
hielp waar het nodig was. Kristel en Anton hebben van 
deze hulpvaardige instelling veel plezier gehad. “Karwei 
afmaken en niks uitstellen tot morgen”, zei Jos dan.

Jos hield van eenvoud, geen poespas, geen gekke dingen 
en… rust. Het gezin, de familie, de buren. Kamperen, 
kaartje leggen, gezellig iets drinken onder de luifel. 

Intussen werden er vier kleinkinderen geboren: Jurre, 

de tweeling Lucas en Sanne en Anna. Als je zou vragen 
waar Jos nou het meest van genoot, dan kreeg je 
waarschijnlijk als antwoord: van de kleinkinderen! Maar 
ook belangrijk: lezen, wandelen met de hond, soms 
uren aan een stuk, thuis naar de tv kijken: dokter Tinus 
bijvoorbeeld. En niet te vergeten: het kerkhof op zijn 
tijd mooi bijhouden! Vakanties werden vaak aan zee 
doorgebracht, en dan per fiets samen de omgeving 
verkennen.

Tijdens de laatste vakantie voelde Jos zich al niet zo 
lekker. Een onderzoek, begin juli, wees uit dat hij helaas 
longkanker met uitzaaiingen had. Zijn conditie ging 
snel achteruit. Desondanks kon Jos nog genieten van 
lekker eten en bezoek van familie en vrienden. En het 
allerbelangrijkste: van de kleinkinderen. Helaas was 
fietsen en autorijden er niet meer bij: de afhankelijkheid 
die dat met zich mee bracht, deed Jos veel pijn. De 
laatste weken ging zijn toestand snel achteruit. Gelukkig 
hadden Jos en Annie veel hulp van de buurtzorg. Ze 
waren hier allebei heel dankbaar voor. Jos wilde graag 
thuisblijven. Mede door de goede hulp is die wens ook 
in vervulling gegaan. Jos overleed op 7 oktober 2016.

In memoriam: Jos Grutters

Kerstboom gezocht
Jaarlijks wordt buiten bij de kerk een mooie 
grote kerstboom (of twee) geplaatst. 

Hebt u een boom die hiervoor zou 
kunnen dienen? Neem dan contact 
op met Harry Ronnes, telefoon 
512450.

De boom wordt omgezaagd 
en opgehaald door onze 
vrijwilligers, u hebt er dus 
geen werk mee.

Bij voorbaat hartelijk 
dank, het kerkbestuur.
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Onze mooie poppen zijn met liefde gemaakt van zeer zacht materiaal en 
hebben een geweldige uitstraling.
Fantasti sch voor uw (klein)kinderen, maar ook een mooie aanvulling op 
uw poppenverzameling!

De poppen worden ook regelmati g ingezet in de zorg voor mensen met 
dementi e.

Kom gerust zelf kijken in onze winkel aan de Willem Boyeweg 118a in Gennep 
(Naast de Zuidmarkt) Openingsti jden winkel: ma-vr van 9.00 - 12.30 uur
Of op afspraak in de middag (0485-530134) info@le-products.nl

Een bijzonder kado; Een bijzonder kado; Een bijzonder kado; Een bijzonder kado; Een bijzonder kado; Een bijzonder kado; 
Ontdek onze prachti ge Ontdek onze prachti ge Ontdek onze prachti ge Ontdek onze prachti ge Ontdek onze prachti ge Ontdek onze prachti ge 
baby- en speelpoppenbaby- en speelpoppenbaby- en speelpoppen
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Kerkbijdrage 2016
Hebt u uw toegezegde kerkbijdrage over 2016 nog niet volledig betaald? Wij verzoeken u het (resterende) 
bedrag nog over te maken naar : NL85 RABO 01221 00670 t.n.v. Parochie H. Dionysius o.v.v. kerkbijdrage 2016. 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Het kerkbestuur

Heisa

Wim werd geboren in Heijen op 5 februari 1930. Het 
gezin Linssen bewoonde een klein boerderijtje met 4,5 
hectare arme grond. Wim was er een uit een gezin van 
acht kinderen. Ook een neef, Piet, woonde bij hen in. 
Vader was het type van “de handen uit de mouwen 
steken” en alles aanpakken om het hoofd boven water 
te houden. Van mooie brieven schrijven tot haren 
knippen. 

De kleine Wim zat in de derde klas bij meester 
Vullings en bleek niet onmuzikaal. Hij werd lid van het 
jongenskoor. Zijn broer Jan (zo mogelijk nóg muzikaler) 
zat er ook al bij. Wim en Jan zongen dan samen in 
de kerk de “zingende mis”. Jan overleed in 1955 ten 
gevolge van een tragisch verkeersongeluk, op 28-jarige 
leeftijd. 

Na de lagere school ging Wim naar de Mulo in Gennep. 
Helaas brak, toen hij net in de tweede klas zat, de 
oorlog uit. Dat betekende het voorlopige einde van 
Wims schoolloopbaan. Het gezin werd geëvacueerd 
naar Laren. Alle kinderen moesten daar werken, Wim 
als loopjongen voor een apotheek. Na de bevrijding 
keerde het gezin Linssen als laatste terug naar Heijen. 
Ze troffen een bijna geheel verwoest dorp aan. Wim 
ging intussen weer naar de Mulo.

Het eerste baantje dat hij kreeg, was als leerling-
ambtenaar op het gemeentehuis in Ottersum. Het 
werk beviel hem goed, en ook de salariëring viel niet 
tegen. Uiteindelijk heeft Wim 40 jaar als ambtenaar 
van de burgerlijke stand gewerkt en zodoende enkele 

duizenden paren in de echt verbonden. Wim was een 
man die klaarstond voor de gemeenschap, waarbij 
muziek en onderwijs zijn speciale belangstelling hadden. 
Zowel de fanfare als het Heijense onderwijs hebben 
veel aan hem te danken. Hij was 25 jaar dirigent van 
de fanfare en medeoprichter van de nieuwe Heijense 
basisschool. Ook het Gezinskoor werd door hem 
opgericht. Met zo’n actief verenigingsleven schoot de 
tijd voor “thuis” er wel eens bij in. Truus moest zich daar, 
graag of niet, bij neerleggen. Als ze weer eens te laat 
waren, zei Wim tegen zijn jongens: ”Kom, dan we goan 
naor huus, dan kunne we de klappe same opvangen!”. 
Later bezocht Wim met Truus veel uitvoeringen van 
blaaskapellen waarbij ook veel gedanst werd. Fietsen 
deden ze allebei graag; ze hebben samen heel wat 
kilometers weggetrapt. Ook genoten ze wekelijks van 
de sauna in Ven-Zelderheide. Wim en Truus verhuisden 
vanuit hun woning aan de Lijsterbesstraat naar een 
semibungalow aan de Acaciastraat, waar ze 17 jaar 
met veel plezier hebben gewoond. Twee jaar geleden 
verhuisden ze weer: nu naar het bejaardencentrum in 
Bergen. Wim had een vooruitziende blik: de jaren van 
hulpbehoevendheid zaten er immers aan te komen. 
Helaas openbaarde zich bij Wim al snel daarna een 
ernstige ziekte, waaraan hij op 7 oktober 2016 overleed. 
Wim heeft zijn sporen in het Heijense ruimschoots 
verdiend. Velen zullen hem oprecht missen. Wim was 
een gelovig man. Bij zijn overlijden vieren we ook de 
geboorte van Wim in de lichtwereld. Nu is hij verenigd 
met zijn zoon Jan, die in 2011 overleed.

Het ga je goed, Wim, daarboven.

In memoriam: Wim Linssen
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

De meeste pijlstaarten zijn grote vlinders die ‘s nachts 
vliegen; de kleinere soorten vliegen meestal overdag. 
Over de hele wereld zijn ongeveer duizend soorten 
bekend. Omdat de meeste soorten in Nederland erg 
zeldzaam zijn en de algemene soorten verborgen leven 
hebben veel mensen nog nooit een pijlstaart gezien. 
Pijlstaarten hebben vaak bonte kleuren. De grootste 
pijlstaart is Cocytius antaeus, een soort die in Zuid- en 
Midden Amerika voorkomt . Deze heeft een spanwijdte 
van ongeveer 17,5 centimeter. De naam is afgeleid van 
een typisch kenmerk van de rupsen die een verharde 
stekel op hun achterste segment dragen. De rupsen zijn 
meestal groot en kleurig, maar zo dat ze niet opvallen in 
de waardplant (voedselplant).

Bijzondere vondst in de Meidoornstraat
Maar ook de windepijlstaart, die we hieronder beschrij-
ven, is een flinke jongen. De vlinder is gevonden in de 
Meidoornstraat bij de familie Hopman. Het is een van 
de pijlstaartvlinders die niet veel voorkomen in ons 
land en daarom dus een bijzondere vondst.
Chris bracht hem naar ons met de vraag of we wisten 
wat het was. Zelf dachten ze aan een mot. Dat klopt 

natuurlijk, want nachtvlinders worden bij ons mot-
ten genoemd, maar dat er zulke grote motten bestaan 
weet waarschijnlijk niet iedereen. De vlinder werd in de 
tuin gevonden toen Leonie de droogmolen openklapte. 
Hij, ja het is een mannetje, viel er letterlijk uit en omdat 
nachtvlinders overdag niet vliegen konden ze hem zo 
oppakken.

De rupsen van de windepijlstaart leven van haagwinde 
en akkerwinde dat langs fietspaden en dijken groeit, 
maar ook de blauwe ipomea, de blauwe winde die bij 
ons in tuinen groeit, is een voorname voedselbron voor 
deze rups.

Kenmerken 
De windepijlstaart( Agrius convolvuli) is een vlinder 
uit de familie pijlstaarten (Sphingidae). De schorsach-
tig grijze, zeer slanke voorvleugels met de donkere lij-
nen, maken deze grote pijlstaart (vleugellengte 4,5 tot 
5 cm) tot een zeer goede vlieger. In de rusthouding 
die ze overdag aannemen bedekken de voorvleugels 
de achtervleugels. Het krachtige, spits toelopende ach-
terlijf van het mannetje is rood-zwart geringd. Bij de 

Windepijlstaart

Windepijlstaart 
detail rug lijkt op 
slangenkop
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aanzet van de achtervleugels vormen de schubben op 
de rug tussen de vleugels een duidelijke kop van een 
kleine slang. Ook de twee rode plukjes haar net onder 
de thorax (borststuk) zijn een bijzonder kenmerk van 
deze soort. Het vrouwtje heeft een minder gekleurd 
lijf; zij is vooral grijsbruin gekleurd met twee donkere 
stippen op het achterlijf. De windepijlstaart is een grote 
vlinder met een spanwijdte van 9 tot 13 centimeter. De 
tong, waarmee de vlinder nectar uit bloemen zuigt, kan 
wel 15 centimeter lang zijn. Heb je siertabaksplanten of 
kamperfoelie in je tuin staan dan heb je ’s avonds kans 
om deze vlinder te zien tijdens het snoepen van de 
nectar. Het is een prachtig gezicht; de vlinder kan name-
lijk voor de bloem blijven hangen en net als een kolibrie 
met zijn lange tong de nectar uit de bloemen zuigen.

Voorkomen
De windepijlstaart komt voor over heel Europa maar 
vooral in Zuid-Europa en Noord Afrika.. Het is een 
trekvlinder die jaarlijks in wisselende aantallen vanuit 
het zuiden naar Nederland komt. De vliegtijd is van 
april tot en met oktober. Hij vliegt in de vroege och-
tend en de avond; het is dus een echte “nachtvlinder”. 
In oktober vliegen de vlinders die in ons land uit de 
pop zijn gekropen naar Zuid Europa of Noord Afrika. 
Ze kunnen daarbij snelheden halen van wel 50 km per 
uur. In een nacht kunnen ze over de Alpen vliegen. Hun 

lichaamstemperatuur kan dan oplopen tot wel 40 gra-
den wat nodig is.

Vlinderstichting
De vlinderstichting kreeg deze zomer opvallend veel 
meldingen van rupsen van windepijlstaarten binnen. De 
rupsen kunnen wel tot 8 cm lang worden en zo dik zijn 
als een duim. Er bestaan twee verschillende vormen: 
helder groen met bruinachtige of zwartachtige schuine 
strepen op de flanken, of een bruin lichaam met licht-
bruine of roze-achtige schuine strepen. Deze grote 
nachtvlinder is in Nederland vrij zeldzaam. In 2016 
echter, werden er veel meer windepijlstaarten gezien 
dan normaal. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de 
zachte winter die we in 2015 gehad hebben. Normaal 
kunnen de eitjes die deze vlinders leggen niet overleven 
in ons klimaat. Onze winters zijn te koud maar door de 
zachte winter hebben toch veel rupsen het overleefd. 

Raadsel
In bergpassen in de Pyreneeën zijn waarnemingen van 
duizenden nachtvlinders die met grote snelheid vanuit 
het zuiden naar het noorden vlogen. Waarom maken 
nachtvlinders deze lange vlucht? De geleerden weten 
het niet; het is een van de interessante vragen die ze 
proberen op te lossen.

Heb jij ook iets interessants of ver-
meldenswaardigs gevonden geef 
het gerust door. We weten na-
tuurlijk niet alles, maar we doen 
ons best. En wellicht kunnen 
we er een artikeltje in Hejs 
Nejs aan wijden.

Martha en Paul

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Windepijlstaart gevonden door Chris Hopman Meidoornstraat Heijen

Mannetje

Vrouwtje 
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Iedere woensdagmorgen komt er een groepje mannen biljarten in D’n Toomp waar 

twee biljarttafels voor hen ter beschikking staan. Wij meenden dat het misschien 

wel eens leuk zou zijn om bij die mannen langs te gaan. Een paar weken geleden 

kwam het ervan. Op een rustige woensdagmorgen (vanwege de herfstvakantie 

was er geen gymles in de grote zaal) ontmoetten wij de acht spelers van de club en 

tekenden de rake uitspraken van de heren op. 

Wie zijn de deelnemers?
Jos van der Venn (67), Mart van der Ende (70), 
Henk Schonenberg (76), Harrie van Mil (71), Piet 
Rutten (77), Gerrit Jaspers (74), Cor Cillessen 
(73) en Frans Stoffele (79). In de loop van de 
bijna twintig jaar dat deze club mannen biljart 
zijn er wel wat leden bijgekomen en afgevallen. 
Overleden leden zijn Sjef Kessels, Jo Jansen, Jac. 
van Dijck en Henk Pennings. Niet allemaal zijn het 
van oorsprong Heijenaren. Zo is Mart geboren 
en getogen in Naaldwijk bij Den Haag, komt Jos 
uit Afferden, Harrie uit Siebengewald, Gerrit uit 
Venzelderheide en Cor uit Groesbeek. 

Het biljarten.
Behalve op woensdagmorgen kan er in D’n 
Toomp ook gebiljart worden op dinsdagmiddag 
en donderdagmiddag. Die groepen zullen 
we in de toekomst ook nog gaan bezoeken, 
want het was wel heel erg gezellig met de 
woensdagmorgengroep. Wij willen natuurlijk 
graag weten of dat op dinsdag en donderdag 
ook zo is. De gevatte opmerkingen vliegen over 
de tafel als we plaats genomen hebben in de 
bar van D’n Toomp en de koffie ingeschonken 
is. Bijvoorbeeld: niet alle mannen beschikken nog 

over een volle haardos, zo veel is wel duidelijk. 
Maar: “Waar haren zitten kunnen geen hersens 
zitten.” Antwoord: “Op een computer zitten ook 
geen haren en die onthoudt alles. “

Wat is er zo leuk aan het biljarten, 
zo vragen wij.
De volgende opmerkingen noteren wij: Jos en 
Mart: “Het geeft ontspanning en we hebben 
een gezellig team.” Henk is blij de mensen om 
zich heen te hebben. Op zondag gaat hij naar 
het voetballen, dat hoort erbij zegt hij. De rest 
van de week is Henk alleen, dus het biljarten op 
woensdag is een mooie midweekse afleiding. 
Henk heeft “goed zijn best gedaan” tijdens zijn 
leven, want hij heeft zeven kinderen, zo meldt hij. 
De “vrienden” reageren: “Nee, Henk sliep niet op 
zolder….”

Bij het biljarten wordt ook gelijk het hèjs nèjs 
doorgenomen en dat bedoelen ze letterlijk, dus 
niet wat er in ons blad staat. 

Hebben jullie nog meer hobby’s?
Een hele waslijst volgt: muziek maken bij het 
Seniorenorkest en bij Die Original Maastaler, 

Interview

De Biljarters in D’n Toomp
Mart van der Ende: “ik verplaats alleen de ballen een beetje...”
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maar ook koersballen, tennissen, schilderen, fitness, 
hand- en spandiensten leveren bij de groenploeg van 
de voetbalclub, koi vissen houden. Piet Rutten heeft 
zelfs thuis nog een biljarttafel staan en sommigen gaan 
op maandag een balletje tikken bij Piet thuis. Dat is 
leuk, want Piet schenkt daar een pilsje bij. En Mart die 
beroepsvrachtwagenchauffeur is geweest rijdt zelfs 
geregeld nog een ritje. Kortom, de mannen komen niet 
alleen voor het biljarten achter de gebreide broek uit.

Wie biljart er het beste?
Daar zijn ze snel uit. Harrie, Piet en Jos zijn de besten. Mart 
is bescheiden: “ik verplaats alleen de ballen een beetje”. 
Piet speelt bij Zaal Schuttershof voor de club E.H.B.C. 
(Eerste Heijense Biljart Club) nog in een Noordlimburgse 
competitie en heeft met deze club ook wel eens een beker 
gewonnen. De technieken die de heren op de woensdag 
spelen zijn libre (“gewoon biljarten”), bandstoten (altijd 
met de stootbal één rand raken). Maar dat is toch niet 
zo moeilijk, menen de leden van de redactie die nergens 
verstand van hebben. En driebanden (punt maken door 
met de stootbal eerst drie randen te raken). Er wordt 
geen competitie gespeeld. “Dat willen we de anderen 
niet aandoen”, aldus de sterspelers. Een paar leden 
bezoeken af en toe de wedstrijden om het Nederlands 
kampioenschap. In Afferden is een club die dat mede 

organiseert. Helaas wordt het afgekekene van 
de cracks meestal niet op de woensdagmorgen in praktijk 
gebracht. 

Ambities?
Ze werken toe naar een “hoger niveau” maar ze zijn er 
inmiddels wel achter dat dat alleen bereikt kan worden 
door op het biljart te gaan staan of naar Zwitserland af te 
reizen. De kreet die het meest gehoord wordt tijdens de 
biljartochtenden is dan ook “Ajjj, Nèt Nie!!”. En ook als 
er een mooie bal in gedachte in de praktijk niet lukt, klinkt: 
“Ah joh, zullen we het even in de groep gooien?” of “wil 
je er over praten?” Afijn, je snapt het. De club is gezellig en 
men is zeker aan elkaar gewaagd. 

Als we vragen waar ze trots op zijn, zijn ze het in een 
mum eens: “Dat we er nog zijn, dààr zijn we trots op! 
Vele leeftijdgenoten zijn al niet meer onder ons.” 
Iets om wel even stil van te worden…

De woensdagmorgenbiljarters. Harrie van Mil staat hier niet bij

Maar op deze foto staat Harrie wel...
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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. 

Onze 10- kleuren pers staat 
hier garant voor. 7 dagen per week, 
24 uur per dag. 
Dit is slecht één machine uit ons 
machinepark De rest van ons 
machine park doet er niet voor onder.

Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70  
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Agenda 2016/2017 Belangrijke telefoonnummers

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

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317
Spoed:  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:  0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

Apotheek:   
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

Gemeentehuis:   
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep  0485 - 494141
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

Bibliotheek op School   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

Ziekenhuis: 
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen  0485 - 845000

Storingen:   
Gas en elektriciteit  0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Dierenambulance:  
Dierenambulance 
Nijmegen e.o. (DAN)  024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen  0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november

20.11 uur Zaal Schuttershof 
CV De Wortelpin - Zittingsavonden

Donderdag 1 december
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 1 december
19.30 uur Zaal Schuttershof 
Zij-Aktief - Sinterklaasavond

Zondag 4 december 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 - Astrantia 1

Zondag 11 december 
19.00 uur Evenemententerrein

Promotiegroep Heisa - Ontsteken Kerstboom

Donderdag 15 december
D’n Toomp 

KBO afd. Heijen - Kerstviering

Donderdag 15 december
19.30 uur Sportpark De Heikamp 

V.V. Heijen - Minimix-toernooi/Voetbalquiz

Zaterdag 17 december
10.00 uur D’n Toomp
Fotoshoot baby’s 2016 

Zaterdag 17 december
19.00 uur Parochiekerk
Diversen - Kerstconcert

Zondag 18 december
14.00 - 17.00 uur D’n Toomp

Kerst In-Loop
Popkoor Cheers

Donderdag 22 december
19.30 uur Zaal Schuttershof 

Zij-Aktief - Kerstviering

Zaterdag 31 december 
Vanaf 09.00 uur 

V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie 

Zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Clubhuis 

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 5 januari 2017
13.30 uur D’n Toomp 

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 13 januari 2017 
19.30 uur Zaal Schuttershof

CV De Wortelpin - Jeugdprinsenbal

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

20 december 2016




