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Voorwoord en Inhoud

Nog even en 2016 kan in de geschiedenisboeken
worden bijgeschreven. Een jaar waarin veel is
gebeurd, ook wereldwijd. Zo aan het einde van het
jaar is het een goed moment om allen die betrokken
zijn bij het maken van Hèjs Nèjs te bedanken voor hun bijdragen. De redactie,
de gastschrijvers Riet en Gerrie, Martha en Paul, Germa voor de meer dan correcte verzorging van
het parochienieuws en natuurlijk onze trouwe bezorgers. Ook een woord van dank aan Rover Media
Group, die elke maand alle teksten, foto’s en advertenties weer tot een fraai opgemaakt geheel maakt. En
natuurlijk onze adverteerders: zonder hen zou Hèjs Nèjs in deze vorm zeker niet tot de mogelijkheden
behoren. Allen hartelijk dank en wij hopen dat we ook in 2017 op dezelfde voet voort kunnen. De
redactie is en blijft zeer gemotiveerd en enthousiast om u ook in 2017 weer veel lees- en kijkplezier te
bieden. Voor 2017 wensen wij u alle goeds en gezondheid.
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waarbij je vooraan maar ook achteraan kunt beginnen met spelen. In beide gevallen hoor je hetzelfde (als de muzikant tenminste geen steekje laat vallen). Zinnetjes kunnen ook: ‘Kook
ik ook’ , ‘Een oud popduo, nee’, ‘Mooie zeden in Ede, zei oom’
en tot slot ‘De mooie zeeman nam Anna mee, zei oom Ed’.

Column
Palindromen
Nee, dit stukje gaat niet over vissen. De ‘g‘ ontbreekt. Zat deze
letter wel tussen de ‘n’ en de ‘d‘ dan was het natuurlijk een ander
verhaal. Maar dan nog: droomt een paling? Ik weet het niet. Dat
moet iemand anders maar uitzoeken. Misschien kunnen onze
gastschrijvers Martha en Paul er hun licht over laten schijnen…
Maar nu terug naar de palindromen: woorden, die van voor
naar achter en omgekeerd hetzelfde zijn. Neem bijvoorbeeld:
kok, lepel. Het kan nog fraaier: meetsysteem en parterretrap.
Ook met cijfers en jaartallen lukt dit: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4
3 2 1 en 21 februari 2012: 21022012. Een nog fraaier voorbeeld:
koortsmeetsysteemstrook en om drie keer te lezen voordat het
kwartje valt: ‘nepparterreserretrappen’. Ik verzin dit niet zelf,
maar vind het wel zeer interessant en verrassend. Wikipedia
verschaft zomaar een half uur leesplezier en verwondering als
je palindroom intikt. Las dat er zelfs muziekstukken bestaan,

Hoe kom je hier op? Was een woordzoeker aan het invullen
en zocht het woordje ‘leven’ maar las het andersom en las
dus ‘nevel’. Dacht toen, dat er ook woorden moeten zijn, die
wel van voor naar achter en omgekeerd hetzelfde zijn. Had
wel eens gehoord van het woordje palindroom, maar wat dat
inhield, wist ik even niet. Via een zoekopdracht op het www
liep ik zomaar tegen het palindroom op. En dat resulteerde
uiteindelijk weer in dit verhaaltje. Zo zie je maar, de wegen
van het leven zijn oneindig. Maar terug naar leven en omgekeerd nevel. Een leven is vaak zeker in nevelen gehuld. Is dit
toeval? Denk van niet. Een leven is immers nooit een open
boek en dat lijkt me prima. Maar…..als je het woord ‘levensnevel’ neemt: dan heb je weer een volbloed palindroom te
pakken en zijn we weer terug bij af. Het leven is in nevelen
verpakt en een mysterie. Een mooie uitdaging om de nevelen op te lossen door een zonnetje in huis te zijn. Een mooie
gedachte zo aan het einde van het jaar. Vanaf deze plaats
wens ik u allen een voorspoedig nieuw jaar.
Henk Kerkhoff

Voor de lekkerste oliebol hoeft u in Heijen de deur niet uit
Ook dit jaar wordt er in Heijen weer een oliebollenactie gehouden. Friso en Ellen van het Heijs Hepke
bakken samen met jeugd van Voetbalvereniging Heijen voor u de lekkerste oliebol. De oliebollen
worden op 31 december vanaf ongeveer 9.00 uur huis aan huis verkocht. Daarnaast zijn de
oliebollen ook bij het Heijs Hepke te koop. Adres: Hoofdstraat 36 in Heijen. Op oudejaarsdag
31 december is Heijs Hepke alleen maar geopend voor oliebollen! De opbrengst van de
oliebollenactie komt ten goede aan de jeugd van V.V. Heijen.
V.V. Heijen en Heijs Hepke wensen iedereen een gezond en sportief 2017.

Werkgroep Historisch Heijen op zoek naar kast
Om het verkregen materiaal over de historie van Heijen veilig op te bergen, zijn we op zoek naar een afsluitbare kast
(liefst zo’n metalen tweedeurskast van 2 meter hoog).
Bij wie staat er eentje in de weg? Over de prijs worden we het wel eens. Graag contact opnemen met Henk Kerkhoff,
secretaris van de werkgroep. Per mail henk.kerkhoff@heijen.info of telefonisch (0485) 513506.

4

Hèjs Nèjs
december 2016

Verenigings- en ander nieuws

Grote gebeurtenissen werpen
hun schaduw vooruit!
Bijna tien jaar geleden is het alweer dat het fanfareorkest
van EMM haar honderdjarig bestaan en de slagwerkgroep
haar vijftigjarig bestaan vierden met een sensationeel
concert op een ponton op de oude Maasarm. En dat zij
voor dit jubileum zelfs koninklijk werden onderscheiden!
Dat was in 2008. En nu is het jaar 2018 al weer in zicht en
heeft de fanfare al plannen voor een heel mooi muzikaal,
maar ook ambitieus programma om het 110-jarig
bestaan te vieren. Echter, een dergelijk feest kost heel veel
geld. En nu hopen wij dat iedereen die onze fanfare een
warm hart toedraagt ons financieel zou willen steunen.
Wij willen graag zo goed mogelijk voor de dag kunnen
komen
tijdens
ons jubileumfeest
en op zodanige
wijze dat het
een enorm feest
wordt voor het
hele dorp. Wij
zijn dus op zoek

naar sponsors die ons € 110,= zouden willen doneren.
Het is de bedoeling om dit bedrag over twee jaar (2017
en 2018) uit te smeren zodat het laagdrempelig is. Aan
deze sponsoring kunnen behalve particulieren ook
bedrijven, stichtingen of zelfs gezinnen deelnemen. Voor
dit doel hebben wij een sponsorcommissie in het leven
geroepen bestaande uit bestuursleden Helmi Jans en
Ron Hawinkels. Met hen kunt u contact opnemen als
u vragen over de sponsoring heeft. Zij zijn bereikbaar
per email: hawinkelslaarakkers@home.nl of janshelmi@
gmail.com. Ron is ook telefonisch bereikbaar onder
nummer 06-40578591. U kunt ook meteen meedoen
door in 2017 € 55,= over te maken en in 2018 opnieuw
€ 55,= te storten op de bankrekening van de fanfare
EMM, NL26RABO0122192427, onder vermelding van
110-jarig bestaan. Uiteraard krijgen onze sponsoren
tijdens de feestelijkheden een aparte status. Alvast
bedankt voor uw medewerking! Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie Fanfare EMM. Helmi Jans en Ron
Hawinkels.

Actie Marimba
In het vorige Hèjs Nèjs hebben wij alle mensen en bedrijven die het mogelijk hebben gemaakt ons concert “Music
Sensation” te geven al bedankt. Wat u nog niet weet is dat de actie marimba maar liefst een bedrag van € 995,= heeft
opgeleverd. Nogmaals onze hartelijke dank!

Vrijwilligersavond Hèjje Mojjer
Een goed initiatief van het bestuur van HM is de
jaarlijkse vrijwilligersavond. Iedereen die zich actief
inzet voor HM wordt uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn bij Plan B. Ook dit jaar kwam een grote groep
bij elkaar en wel op vrijdag de elfde van de elfde. Pierre
Hendriks, voorzitter van Hèjje Mojjer memoreerde alle
groepen vrijwilligers: het HeisaTeam, het Promotieteam,
werkgroep BROHM, de webmasters van www.heijen.
info, werkgroep Historisch Heijen en de redactie en
bezorgers van het Hèjs Nèjs. Hij haalde in het kort
nog even de laatste ontwikkelingen aan. Dankzij de niet

aflatende inzet van deze mensen, zo gaf Pierre aan, is
de leefbaarheid van Heijen een stuk verbeterd.
De vrijwilligers werden getrakteerd op koffie met
vlaai, enkele consumpties, een kopje erwtensoep en als
kers op de taart een
muzikaal optreden van
Frits Basten op gitaar
en Pierre als zanger.
Zij zongen diverse
Heijense liedjes. En
iedereen zong mee.
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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

Heijen JO13-G kampioen

De volgende onderstaande 16 spelers zitten in het team: Janne
Basten, Jules Blaauw, Tiego van den Breemer, Jesse Cornelissen,
Jarne Gijsberts, Ruan Grens, Deniel Grigorjan, Lasse Hermsen,
Luc Jans, Lynn Meuleman, Mirre Peters, Svenno Peters, Sem
Steegs, Milan de Vries, Ben Wijers, Max Willems,
De leiders / trainers zijn: Henri Burgman, Boyd Kessels,
Jeen Schiks, Marita Wijers, Eelco Basten

HCV 22 jaar
uitnodiging
jubileumfeest

Zaterdag 3 december is het team JO13-G van V.V.
Heijen door een 0-5 zege op de leeftijdsgenoten
van SVS kampioen geworden in haar klasse. Voor
de duidelijkheid: JO13 staat voor Jongens Onder
13. Voorheen werd dit team Heijen D1 genoemd.
Het kampioenselftal is een team bestaande uit
drie meisjes en voor de rest jongens. Als je dan
bedenkt dat de tegenstanders meestal elftallen met
uitsluitend jongens op het veld hebben staan is dit
kampioenschap een extra knappe prestatie. Vandaar
een welgemeend Proficiat en Hulde aan de spelers,
speelsters en begeleiding.

Nieuwjaarsconcert
Die Original
Maastaler
Die Original Maastaler nodigen u van harte uit
voor hun nieuwjaarsconcert op 8 januari 2017 in
gemeenschapshuis D’n Toomp. We hopen u weer een
paar gezellige uurtjes te bezorgen en er staan weer
verschillende nieuwe nummers op het programma.
Aanvang van het concert is 12.00 uur en de entree is
gratis. Tevens willen we u fijne feestdagen toewensen
en alle goeds voor 2017.

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

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

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

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129

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

www.forfarmers.nl

www.schuttershofheijen.nl
HD_adv.A_V2.indd 1

06-05-2010 10:02:12

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

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

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

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

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur
Pastoor Jaspersplein, Hoefstraat
Volgens planning heeft de firma Laarakkers het plein en de
verbindingswegen op tijd klaar gekregen. We kunnen blij zijn
met het eindresultaat. Het volgende is het aankleden en
beplanten voor en rondom de kerk. In het voorjaar van 2017
willen we het geheel officieel openen en meteen een kunstwerk
onthullen dat herinnert aan de Volksdansfeesten. In 2013
besloot het toenmalige bestuur van Stichting Volksdansfeesten
te stoppen. Iedereen die de volksdansfeesten meegemaakt
heeft zal er met fijne herinneringen aan terug denken. Het was
een echt dorpsfeest, georganiseerd samen met de verenigingen
van Heijen, maar met internationale allure! Vele buitenlandse
gasten werden gastvrij in de gezinnen opgenomen en een
week lang werd een fantastisch programma geboden met
voor iedereen wat wils. Om deze bijzondere feesten niet te
vergeten heeft het nog bestaande deel van het bestuur van
Stichting Volksdansfeesten dit initiatief genomen. Zo blijven de
herinnering en de gedachte van verbroedering bestaan.
A77
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan een nieuwe
asfaltlaag op de A77. Aangezien de oude laag er alweer 30
jaar ligt, zijn wij ervan overtuigd dat door de huidige nieuwe
technieken het geluid van het asfalt en de overgangen bij de
bruggen een stuk minder zullen worden. Verder zal het een
stuk comfortabeler worden met minder spoorvorming en
beter zicht bij regenachtig weer.
Huiskamer project
Naar aanleiding van de plannen om in Heijen een
huiskamerproject op te zetten heeft Hèjje Mojjer een avond
belegd voor vrijwilligers en verenigingen die raakvlakken
hebben met het project. Tijdens het goed bezochte overleg
was al snel duidelijk dat de behoefte er is en dat er genoeg
mensen zijn die hun steentje bij willen dragen. De huiskamers
in Ven-Zelderheide en Afferden tonen aan dat een huiskamer
aanslaat en er veel gebruik van wordt gemaakt. Naar
verwachting geldt dit ook voor ons dorp. Op de startavond
in d’n Toomp is een werkgroep van 6 personen ontstaan die
een plan op gaat stellen hoe de op te richten Huuskamer en
stichting zou kunnen gaan werken.

Haven Heijen
Momenteel hebben de firma Teunesen en AVG het plan weer
opgepakt om de haven van Heijen uit te gaan breiden. In 2011
trok de gemeente de stekker uit het project voor een ROC en
tot op heden waren de plannen geparkeerd. De twee firma’s
die de plannen nu weer oppakken geven aan nu al te weinig
ruimte te hebben voor de huidige werkzaamheden en overslag.
De plannen houden in dat er een vaargeul komt tussen de
Maas en de Witte Steen. Daar wordt dan meer kadelengte
gerealiseerd en een draaikom waar de schepen kunnen keren. In
het rapport van de haven wordt onder andere gesproken over
regionale economische groei, waardoor er een wisselwerking
ontstaat tussen de haven en industrieterrein de Brem. Hierbij
verwacht men aan- en afvoer van goederen door middel van
containeroverslag. Dit moet dan weer per as vervoerd worden
via de rondweg N271. Containervervoer betekent ons inziens
meer geluid bij overslag en horizonvervuiling bij opslag.
Hèjje Mojjer heeft gesproken met de beide partijen en
op 10 november is er een presentatie geweest voor de
inwoners van Heijen en belangstellenden. Hèjje Mojjer heeft
aangegeven vooralsnog niets te hebben tegen uitbreiding en
werkgelegenheid, maar zeker niet ten koste van alles. Heijen
moet geen nadelige effecten ondervinden met betrekking tot de
woon- en leefomgeving door bijvoorbeeld verslechtering van
de luchtkwaliteit, concentratie fijnstof, licht- en/of geluidseffecten,
waterstandverhogende effecten, effecten voor bewoners van de
Rijksvluchthaven en de Hoofdstraat en andere milieueffecten.
Hèjje Mojjer wil dat de ontsluiting van het havencomplex niet
gerealiseerd wordt via de bestaande kruising ter hoogte van
fa. Van Goethem, maar dat deze afgewikkeld wordt via een
kortere route vanaf de N271 richting Hoogveld.
2016 ten einde
Tot slot willen wij iedereen bedanken voor het afgelopen jaar.
Dank voor alles en iedereen die op wat voor een manier dan
ook heeft bijgedragen aan een mooier en leefbaar Heijen!
Vooruitkijkend op 2017 verwachten wij nog mooiere resultaten.
Wij zien de komende jaren dan ook optimistisch tegemoet.
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 voor u en uw
hele familie! Bestuur Hèjje Mojjer
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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

Interview

Dressuurstal Deenen

Een wereld achter de Hoofdstraat...

We rijden er zowat elke dag langs. Manege De Kleine Hoef, ofwel Dressuurstal
Deenen, ligt pal aan de Hoofdstraat. Als we geluk hebben steken een of meerdere
paarden net hun hoofd door het stalraam naar buiten. Een mooi gezicht. Maar
wat gaat er schuil achter deze dressuurstallen, buitenbak en overdekte binnenbak?
Antwoord: het leven van Lisette (35) en John Deenen (52) en hun kinderen
Daan (6) en Fleur (4). Ook de hond Bo maakt deel uit van het gezin.
Lisette en John
Lisette werd 35 jaar geleden geboren in Utrecht
en verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Mook. Haar
vader is Hoogleraar Medische Oncologie en hij
kreeg een functie bij het Radboud Ziekenhuis.
Op 7-jarige leeftijd ging ze op paardrijles in Mook,
eerst bij Manege Mookerheide maar later ook bij
privéstallen. Ze was op en top “een paardenmeisje”.
In haar tienerjaren leerde ze door de paardenwereld
John al kennen maar toch koos ze voor een
opleiding buiten dit wereldje. Het werd de Hogere
Hotelschool in Maastricht. Lisette: “ Ik was al vroeg
verliefd op John, maar vanwege het leeftijdsverschil
dacht ik dat het niet kon. Toch wist ik dat er iets
bijzonders tussen ons was. Later bleek dat ook John
mij al langer heel leuk vond. Tijdens mijn opleiding
op de Hotelschool was er minder contact maar ik
bleef wel paardrijden en ik kocht zelfs een veulen
zodat als ik klaar was met school het zelf kon gaan
inrijden. Na de hotelschool mocht ik van mijn
ouders een jaar werken in de paarden en dat werd
bij Olympisch dressuurrijder Edward Gal, misschien
wel het beste bekend door het paard Totilas.” John,
die wist hoe zwaar ze het zou krijgen, had al tegen
haar gezegd: “Als het je niet bevalt, dan kom je maar
voor mij werken…”
En het wàs zwaar. Al enkele maanden later klopte
ze bij John aan. Dat was in 2004. Na een jaar werd
het een vaste relatie. En nog een jaar later verkasten
de ouders van John, Mini en Theo Deenen, naar de
Beukenlaan en hadden Lisette en John het woonhuis
naast de stallen voor zichzelf. Er werd getrouwd in

2009 en er kwamen twee kinderen. Daan en Fleur. John
woont dus nog steeds op zijn geboortegrond. Iets waar
hij trots op is. Theo en Mini hadden een gemengd bedrijf
maar Johns hart lag veel meer bij de paarden. Toen John
25 jaar oud was werd de rijhal gerealiseerd en bouwde hij
langzaam zijn bedrijf uit tot wat het nu is. Al was dit soms
met vallen en opstaan.
Veel animo
In de regio komen volgens John relatief veel paardrijders
voor. John en Lisette krijgen op dit moment wel twee tot
drie keer per week aanvragen van nieuwe sportievelingen
die paard of pony willen leren rijden. De economie trekt
aan en dat is te merken. Er is de laatste tijd veel meer
interesse gekomen voor de paardensport en -handel.
John en Lisette hebben beiden de benodigde diploma’s
behaald om les te mogen geven. Dit lezen wij op hun
website www.dressuurstaldeenen.nl.
John is een gediplomeerd Orun instructeur met alle
behaalde certificaten. Hij traint dressuurruiters tot
op hoog niveau en heeft al veel ruiters aan Limburgse
en Nederlandse titels geholpen. Zelf heeft hij met zijn
paard Mando het niveau ZZ zwaar behaald en heeft hij
op landelijk niveau al vele kampioenschappen gewonnen
met diverse paarden.
Lisette heeft de 1e fase van de Orun instructeur
opleiding behaald. Zij geeft les aan ponyruiters en
leerlingen op diverse niveaus. Zelf heeft zij meerdere
vervolg op blz 12
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Fleur en Lisette. Fleur is dol op haar

paard

De charmante rijkleding

paarden opgeleid tot en met de klasse Z en met het paard
Piaff heeft zij gereden in de klasse ZZ licht. Tijdens het
indoor seizoen van 2006 was Lisette Limburgs kampioen
met het paard Watch Out (v. Painted Black).
Het bedrijf
Dressuurstal Deenen kent vijf disciplines: rijlessen, fokkerij, stallen
van pensionpaarden, handel en webshop en showroom voor
rijkledij. De fokkerij is de grootste passie van John, de webshop
is het derde kindje van Lisette. Daarover verderop meer.

De fokkerij is de grootste
passie van John, de webshop
is het derde kindje van Lisette
De rijlessen worden door John en Lisette samen gegeven,
waarbij Lisette voornamelijk de kinderen lesgeeft. Zelf traint ze
met haar paard Happiness. Haar droom is het behalen van de
Lichte Tour. De reden dat zij daar nog niet gekomen is komt
doordat er steeds paarden werden verkocht en door blessures
van paarden. Zij is ook bestuurslid van de Rijvereniging “Ons
Genoegen” en is jurylid bij officiële dressuurwedstrijden.
Hoe je een paard zo prachtig kunt laten “hupsen” om het
maar oneerbiedig te stellen, is een kwestie van heel, heel lang
oefenen, geduld en doorzetten zo leert Lisette ons. De handel
is voornamelijk in eigen gefokte veulens. Als de prijs goed is
worden deze als veulen verkocht en anders leiden John en
Lisette ze op en worden zij op latere leeftijd verkocht. Op
dit moment zijn twee merries drachtig. De bedoeling was
vier merries drachtig te krijgen, echter de natuur laat zich niet
dwingen. Maar de meeste veulens die geboren worden zijn
door Johns uitgekiende fokprogramma prachtige waardevolle
dieren. Dit jaar behaalden zij twee grote successen. De eerste
was dat een van de veulens de veilingtopper van Limburg werd.
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De goedgekeurde hengst Indrigo

Het tweede veulen
En op het moment dat wij dit schrijven is een door hen gefokte
driejarige hengst in het “verrichtingsonderzoek” in Ermelo. Om
alle paarden dezelfde kansen te geven worden deze allemaal
bij elkaar gebracht en zijn ze in de race om “goedgekeurde
hengst” te worden. Hiervoor worden soms wel vijfhonderd
driejarige hengsten opgegeven, maar slechts tien tot twintig
dieren per jaar krijgen deze prestigieuze kwalificatie. Eind
november hoorden wij van John en Lisette dat deze hengst
inderdaad is goedgekeurd. Wat een succes! Een foto van dit
mooie dier, Indrigo genaamd, staat bij dit artikel.
Beschrijf jullie dagindeling eens, vragen wij John en Lisette.
John: “Ik sta om 7 uur op en geef eerst de paarden hooi
en brokken. Dan ontbijten met Lisette en de kinderen. De
kinderen gaan naar school en daarna gaan we samen en met
onze stagiaires aan de slag om de stallen schoon te maken.
De mest gaat eruit en vers stro erin. De mest wordt geregeld
opgehaald en wordt gebruikt voor de champignonteelt.
Om 10.00 uur beginnen de lessen. Deze worden in de
ochtenduren door mij gegeven, in de namiddag door Lisette.
Na afloop van de lessen gaat Lisette trainen met haar paarden
in de binnen- of buitenbak. We trainen de paarden om ze zo
goed mogelijk te maken voor de handel. In de middaguren,
als Lisette lesgeeft, ben ik bij de kinderen. Fleur is dol op de
paarden. Ze is er niet bij weg te slaan. Daan is een voetballer.
Dat vinden wij allebei leuk. Daan vindt paarden “stom”! Hij is
bij de mini’s van VV Heijen en dat is echt zijn passie. Iedere
week trainen en in het weekend een wedstrijd vijf tegen vijf.
Super leuk! De vrijdagavond probeer ik vrij te houden voor
sociale activiteiten en op zaterdag rond vier uur stoppen we
ermee. Op zondag doen wij het rustig aan, behalve natuurlijk
als er wedstrijden zijn, ongeveer een maal per drie of vier
weken. Vakantie vieren doen we ook. Dankzij de steun van
mijn vader Theo, die dagelijks langskomt, de stagiaires en Kelly
Kerkhoff die hier al vanaf haar 12e komt kunnen wij gerust af

Interview

showroom. Lisette verkoopt de kledij via haar
webshop (www.horsewear-unique.nl), maar je
kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk
advies. Dan bel je 06-21807115.
Unique
Overzicht webshop Horsewear

en toe een weekje of weekendje weg met het gezin. Dit jaar zijn we in
de zomervakantie op Ibiza geweest.”
De pensionpaarden
Deze dieren zijn privé bezit van volwassenen of kinderen die bij
Dressuurstal Deenen komen lessen en trainen. Er zijn dertig ruime
stallen, poetsplaatsen, een eigen opbergkast, een stapmolen, een
wasplaats en mogelijkheid tot weidegang in de zomermaanden. Ook
de al genoemde binnen- en buitenbak maken de faciliteiten voor de
pensionpaarden compleet. In de stallen en de omliggende weiden
vinden gemiddeld dertig tot vijfendertig dieren hun thuis.
De Webshop Horsewear Unique
Zoals gezegd het “derde kindje” van Lisette. In een van de oude
stallen is een showroom gerealiseerd. Wat je al niet kunt maken
van een oude stal. Een prachtige ruimte ontvouwt zich voor onze
ogen. Aan het plafond een enorme kroonluchter die een zachte
glans verspreidt over de tentoongestelde rijkleding, laarzen en
andere onmisbare attributen voor beginnende en ervaren ruiters en
amazones. Ook een collectie kinderkleding hoort daarbij. De kleding
wordt indien gewenst door een bedrijf geheel op maat gemaakt en is
voor iedereen uniek. Je kunt zelf de stoffen, de versierselen op revers
en zakken en de knopen kiezen. Voorbeelden hiervan hangen in de

Daarna nemen we een kijkje in de stallen waar
Lisettes dressuurpaard Happiness happy staat te
wezen. Misschien is dit wel het derde kindje van
Lisette en niet de webshop. Zou zo maar kunnen.
Een groot aantal paarden staat in de ruime stallen.
Achter de buitenbak heb je een fantastisch uitzicht
over de uiterwaarden van de Maas. Daar hebben
de paarden alle ruimte om te draven, te grazen
en te spelen. Rechts van de weiden achter een
volwassen bomenrij staat “ons”aloude kasteel. De
wereld achter de Hoofdstraat is een gelukkige
wereld. Kinderen spelen op het erf en hebben
alle ruimte zich uit te leven. Hond Bo past op.
De paarden zijn vriendelijk, geen wonder want ze
worden tiptop verzorgd. Een gezegende familie,
zo kun je het gerust samenvatten. En alweer een
succesvol echtpaar zoals wij die in Heijen al zo
vaak hebben ontmoet.

Dressuurstal Deenen
Hoofdstraat 44a, 6598 AE Heijen
Telefoon Lisette 06-21807115
Telefoon John 06-46577005
www.dressuurstaldeenen.nl
info@horsewear-unique.nl
info@dressuurstaldeenen.nl

Nawoord
Groot was onze schrik toen wij net voordat deze Hèjs Nèjs naar de vormgever ging in de Gelderlander
lazen dat John een ongeval heeft gehad op de N271 ter hoogte van Milsbeek. John bleef ongedeerd maar
de trailer waarin een van hun toppaarden stond raakte zwaar beschadigd en verwondde het arme dier. Wij
hebben Lisette gevraagd ons op de hoogte te houden van de toestand en dit is wat zij ons op het laatste
moment mailde: “Met ons paard ziet het er nog niet best uit. Al het geluk wat wij vorige week voelden na
de prestatie van Indigro is nu even weg. Waarschijnlijk is er zoveel beschadigd tijdens het ongeluk dat dit niet
meer goed komt. Dit zal op korte termijn moeten worden vastgesteld. Het doet pijn aangezien wij vier jaar
lang met dit paard gewerkt hebben en het een zeer talentvol paard is/was.” De gelukkige wereld achter de
Hoofdstraat is even ernstig verstoord. Wij wensen John en Lisette heel veel sterkte.

Hèjs Nèjs
december 2016
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Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201
info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

ServiceVonkGroep

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!
Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste
oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels
en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!
Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest
uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!
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Ter Herinnering Ben van Doorn
Ben van Doorn, geboren in Utrecht op 23 oktober 1927 en
overleden in Heijen op 2 december 2016.
Meneer Ben van Doorn is niet meer. Denkend aan hem, zie ik
meteen de prachtige rode canna’s in de tuin naast zijn huis aan
de Hoofdstraat 10. Jaar in, jaar uit groeiden en bloeiden deze
uitbundig. Het leek of alles weer goed kwam door de kracht
van deze plant en de schoonheid van de rode bloemen. In het
Hèjs Nèjs heb ik hier meerdere keren over geschreven. Meneer
van Doorn wist er elk jaar weer voor te zorgen, dat uit het
bijna niets deze grote planten groeiden. Met veel enthousiasme
vertelde hij desgevraagd eens over zijn methode. Toepassing
hiervan lukte me slechts gedeeltelijk. De hand van de meester
is toch onontbeerlijk. Deze planten stonden symbool voor
de kracht, die ook van hem uitging. Zijn inmiddels hoge
leeftijd leek hem geen parten te spelen. Hij is nu gegaan
en de bloemen zijn blijven staan. In zijn overlijdensbericht
staat: Verhuizen is alles pakken en dan gaan, sterven is gaan
en alles laten staan. Met deze wijze woorden blijft hij in mijn
herinnering. Ik wens zijn
kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen veel
sterkte bij het verlies
van hun vader, opa en
overgroot opa.
Henk Kerkhoff
Redactie Hèjs Nèjs
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Heisa

Zien in Gods licht

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 36
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

januari
2017

Zaterdag 01 januari 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 07 januari
geen dienst
Zondag 08 januari 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 14 januari
geen dienst
Zondag 15 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met het koor van
Dichterbij
Zaterdag 21 januari
geen dienst
Zondag 22 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met
het Gregoriaans koor

Met Kerstmis gedenken wij dat in Jezus, in mensen van goede wil, Gods
licht op aarde is gekomen. Waarom dan zo ver weg zoeken wat zo nabij
is? Soms overkomt het mensen, als ze niet voldoende geloof en geduld
kunnen opbrengen, wonderen en tekenen te verwachten die direct
zichtbaar zijn. Het is wijs je dan voor Gods aangezicht te plaatsen en zo
alle dingen voortaan in Zijn licht te zien: de naaste, onszelf, het hele leven.
Weten dat in ieder mens iets van God tot ons komt, een straal van licht uit
Zijn volheid. Onze naaste is niet noodzakelijk degene die wij sympathiek
vinden, maar het is de mens die door het bestaan gewond geraakt is en
die op onze weg geplaatst is. Ook deze mens is door God in het aanzijn
geroepen, wordt door Hem bemind en is bestemd om eeuwig gelukkig
te zijn. We worden uitgenodigd om ervan af te zien te klagen over al het
negatieve in hem, teneinde onze blik te richten op zijn goede kwaliteiten,
dat wat God in hem bewerkt heeft, het kleine hem toevertrouwde licht.
Ook zichzelf zal men in Gods licht zien. Het is dan van belang zich niet
te laten ophouden door al het kwaad, de onmogelijkheden, de duisternis,
de schaduwen die er in ons zijn. Want men leeft niet van zijn schuld of
schuldgevoel, maar van God die als een licht in ons schittert.
Heel het leven, de schepping, zal men zien in Gods licht, daar immers de
hele schepping in haar oorsprong binnen de volheid van God is geplaatst.
Een plant die niet naar het licht gewend is, kwijnt weg. Evenzo veroordeelt
een mens die weigert om te kijken naar het licht van God en alleen maar
zijn aandacht richt op schaduwen, zich tot een langzame dood: hij kan niet
groeien in God. Geleidelijk wijzigt God in ons alle machten van rebellie en
tegenspraak en vormt hen om, al die troebele en ongewilde stemmingen
die diep in een mens verankerd kunnen zijn en waarop de wil soms geen
vat heeft. Zo wordt het mogelijk aan de mensen die ervan overtuigd zijn
dat hun leven ‘verknoeid’ is, te verzekeren dat in het geduld van God niets
verloren is. Gods licht vormt zelfs de schaduwen in ons om. En toch zijn
die schaduwen er, soms kunnen we er niets tegen doen. Langzaamaan
werkt God in ons en alles wat donker was, troebel, ondoorzichtig en
verontrustend, wordt tenslotte rustig en helder en wordt door God
aangenomen. Niets is verloren op deze aarde omdat God sterk genoeg
is om ons weer alles terug te geven, veranderd, op een nieuwe manier
bezield, omgeven door Hem. Daartoe moeten wij echter bereid zijn ons
naar het licht toe te keren.

Zaterdag 28 januari 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Een gelovige is uitgenodigd om Gods licht uit te stralen zonder ophef.
Door dit licht zal ook degene die niet geloven kan, althans op het eerste
gezicht, geleid worden – zonder dat hij weet hoe – naar de hoop op God.

Zondag 29 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met de hofkapel

Pastoor H. Reijnen
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Wijziging kerkbestuur
De heer Harry Ronnes verlaat per 1 januari het
kerkbestuur. Harry is dan 11 jaar lid geweest, waarvan
heel wat jaren als vicevoorzitter. Harry was altijd de
man van de praktijk met een grote ervaring op het
gebied van grondzaken.

Harry blijft ons op het gebied van grondzaken nog
adviseren, maar we zullen hem op velerlei andere
gebieden missen. Inmiddels heeft de heer Joop van der
Heuij besloten om tot het bestuur toe te treden. Tegen
Harry zeggen we een zeer welgemeend dank je wel.

Ook als er klussen moesten worden opgeknapt kon het
bestuur dat met een gerust hart aan Harry overlaten.
Maar hij was ook waardevol door zijn houding van:
“niet te snel beslissen, eerst goed over nadenken”.

We heten Joop van harte welkom!
Het kerkbestuur

Actie kerkbalans 2017
De ‘actie kerkbalans‘ vindt weer plaats in januari. Voor
2017 is het thema “Mijn kerk verbindt”. We zijn door
de kerk verbonden met God, met elkaar en met de
generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in
geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig
hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te
zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.
Geef aan Kerkbalans. Na de bijeenkomst voor de
contactpersonen ontvangt u het formulier voor
deelname aan de actie in de bus. Via een formulier met
uitleg kunt u aangeven met welk bedrag u onze parochie
steunt. De contactpersonen halen de formulieren
persoonlijk weer bij u op in de laatste week van januari.

Uw bijdrage blijft nodig om de parochie een verbinding
te laten zijn en blijven binnen Heijen. Wij danken u
hartelijk voor uw steun. Wij waarderen uw deelname
en bijdrage zeer.
Het kerkbestuur
De bijeenkomst voor de contactpersonen voor de
actie kerkbalans vindt plaats in het kerkzaaltje op
maandag 16 januari 2017 om 20.00 uur.

Doop
Fay Pouwels, Eekhoornstraat 26, ontvangt op 26 december 2016 het heilig doopsel. Wij wensen Fay, samen met
haar ouders en verdere familie en vrienden, een gelukkige toekomst.

Pastoor Reijnen en het kerkbestuur wensen
alle Heijenaren en overige lezers van het Hèjs Nèjs:
Een vreugdevol kerstfeest
en alles wat wenselijk is voor 2017
Hèjs Nèjs
december 2016
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AUTOMATISCHE
NOODHULP

PERSOONLIJKE
ASSISTENT

NU IN DE SHOWROOM:
DE NIEUWE OPEL MOKKA X EN OPEL ZAFIRA
Wij presenteren u twee aantrekkelijke nieuwkomers tegelijk. De nieuwe MOKKA X is door zijn hoge zit de
perfecte combinatie tussen een stoere SUV en een comfortabele stads-crossover. De nieuwe Zaﬁ ra is met
standaard 7 zitplaatsen onze topper op het gebied van ﬂ exibiliteit, ruimte en comfort. Ter ere van de
introductie ontvangt u op beide modellen tijdelijk 3 jaar gratis Opel OnStar inclusief 4G Wi-Fi t.w.v. € 1.170.
Bovendien krijgt u de volledige aﬂ everkosten van ons cadeau. Wij begroeten u graag voor een uitgebreide
proefrit.

AUTO JETTEN CUIJK

STAP NU IN EN
KRIJG ALLE
AFLEVERKOSTEN
CADEAU!

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00 www.autojetten.nl

Brandstofverbruik: liter/100km: 6,7-3,9; km/liter: 12,7-25,6; CO2 gr/km: 182-103.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

Jetten_MokkaXZafira_Adv_264x194.indd 1

09/12/16 09:26

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

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.

Verf

Behang

Raamdecoratie

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gordijnen
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Shutters

Glas

Molenstraat
53, 5431
5431 BW
BW Cuijk,
HèjsMolenstraat
Nèjs 53,
Cuijk, Tel.:
Tel.: 0485
0485 -- 32
32 17
17 87,
87
www.peters-decohome.nl

www.peters-decohome.nl
december
2016

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

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

Interview

Thijn Hermsen speelt keyboard in de kerk
Soms krijg je als redactie van die leuke tips. En een ervan was deze: jullie moeten Thijn Hermsen eens gaan interviewen. Die jonge jongen speelt geregeld keyboard tijdens de Zondagsmissen! En dan is het natuurlijk logisch dat je daar een onderwerp van maakt in het Kerstnummer
van het Hèjs Nèjs. Wij proberen dan altijd “kerkgerelateerde” onderwerpen te zoeken.
Thijn Hermsen
Voordat we alles willen weten over Thijns medewerking
aan de H.Mis nemen we eerst even wat personalia met
hem door. Een vraag- en antwoordspel.
Vraag: Hoe oud is Thijn?
Antwoord: “Ik ben 19 jaar. Op 3 januari word ik 20.”Thijn
woont met vader en moeder Wilco en Ryanne en de
broers Jelmer, Robbin en Lasse aan de Hermelijnstraat.
Hij is de oudste van de vier boys.
Vraag: Wat studeer je?
Antwoord: “Ik zit op de Technische Universiteit Eindhoven
en studeer Electrical Engineering, zeg maar elektrotechniek.
Ik ben tweedejaars. Het eerste jaar heb ik onlangs
afgesloten met de propedeuse.” En dat helemaal in de
geplande tijd. Een mijlpaal, zo noemt Thijn dit. Hij is er best
trots op dat het zo voorspoedig verlopen is. Al kon hij nu
niet mee naar de Elfde van de Elfde in Maastricht, omdat
die dag juist de propedeuse werd uitgereikt. Jammer, maar
volgend jaar beter! Thijn woont “half thuis” en “half op
kamers”. In Eindhoven heeft hij een kamer bij een neef.
Daar verblijft hij op maandag en woensdag. Op dinsdag
en donderdag komt hij altijd naar Heijen om te trainen en
in het weekend om te voetballen. Thijn: “Ik blijf het liefst
zo dicht mogelijk bij Heijen.”
Vraag: heb je nog meer hobby’s behalve het bespelen
van het keyboard?
Antwoord: “ja zeker! Voetballen! Ik speel in het eerste
elftal van VV Heijen, rechtsback. Behalve in mijn studie
gaat daar ook veel tijd in zitten En carnaval vieren zit mij

Thijn: “Ik blijf het liefst
zo dicht mogelijk bij He
ijen.”

ook in het bloed. Ik ben jeugdprins geweest in 2011 en
ik zit bij jeugdcarnavalsgroep De Raddrèjjers. Ook muziek
maken is mijn hobby. Ik heb jarenlang pianoles gehad bij Jet
Hendriks. Pianospelen schiet er soms een beetje bij in nu,
omdat ik ook geen les meer heb. Op de zittingsavonden
heb ik meegewerkt aan het optreden van Friso Cornelissen
en Ruud Roelofs.”
Vraag: wat is je binding met de kerk?
Antwoord: “Ik ben er terecht gekomen via de carnaval. Ik
was in 2011 jeugdprins en in mijn proclamatie stond dat ik
piano speelde. Wim Linssen las dat en vond dit geweldig.
Hij vroeg mij of ik zijn zang tijdens de zondagsmis op
het keyboard zou willen begeleiden en vanaf 2011 deed
ik dat twee tot drie keer per maand. Hij kende echt alle
misliedjes van vroeger en nu. En ook alle kerstliedjes. Een
van deze was: “Herders, Hij is geboren”.
Dit ging door totdat Wim tweeëneenhalf jaar geleden naar
Bergen verhuisde. Henk Lietmeyer nam de zang van Wim
over en nu begeleid ik dus Henk. Het aantal keren is ook
wel iets afgenomen naar een maal per maand.
Vraag: Wat is er zo leuk aan deze activiteit?
Antwoord: “De waardering van de mensen die naar de
kerk komen. Ze vinden het vooral zo mooi omdat ik nog
zo jong ben. Muziek is mijn hobby en de waardering van
de mensen mijn motivatie en zelfs na vijf jaar vind ik het
nog leuk. Ook het contact met pastoor verloopt goed. Hij
is heel geïnteresseerd en vraagt altijd hoe het met mij gaat
en met de studie.”
Contact met Wim Linssen.
Zoals we weten is Wim onlangs op 86-jarige leeftijd
overleden. Thijn is persoonlijk afscheid van Wim gaan
nemen tijdens zijn ziekbed. Hij heeft de avondwake
opgeluisterd met pianomuziek en begeleidde Gerald
Jaspers op trompet bij het Ave Maria.
Ook heeft Thijn voor enkele jaren de communiemis,
samen met zijn broer Jelmer en met de nichtjes Manon
Lambregts en Jilke Wientjens begeleid. De jeugd van nu is
echt niet zo slecht….

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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Naslagwijzer 2016
Een overzicht van artikelen en bijdragen in Hèjs Nèjs van 2016 (het overzicht van de voorgaande jaren vindt
u in het decembernummer van 2015 en uiteraard op de site www.heijen.info )
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Gratis waardebepaling
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Interview

Veertig jaar Zonnebloem in Heijen

Er is meer mogelijk dan je denkt….

De Zonnebloem, wie kent deze mooie organisatie niet, is ook
heel actief in Heijen. En omdat ze begin volgend jaar hun 40-jarig
jubileum in Heijen vieren was dat voor ons de aanleiding enkele
bestuursleden en vrijwilligers weer eens te interviewen.
We zeggen weer, omdat we in 2011 ook al
eens bij het bestuur langs geweest zijn. Al
kun je verderop ook een verslag lezen van
dit gesprek, toch hebben we deze keer voor
een iets andere insteek gekozen. Een van de
belangrijkste activiteiten van de Zonnebloem
in Heijen is het huisbezoek. Vrijwilligers van
de Zonnebloem gaan een maal per drie tot
vijf weken op bezoek bij iemand die wel
een bezoekje kan gebruiken. Het betreft
mensen die aan huis gekluisterd zijn door een
lichamelijke beperking. Thea Klein (70) is zo’n
bezoekster. Zij gaat geregeld naar de 80-jarige
Ria van Essen die in een seniorenwoning
woont in de Hermelijnstraat. Nu hebben wij
Ria in het verleden ook al eens geïnterviewd.
Haar indrukwekkende levensverhaal kun je
nalezen in editie 7/8-2013. Maar nu ging het
ergens anders om. Samen met Thea gingen

Ria en Thea nemen de tijd voor elkaar.

ook wij op een herfstige middag op bezoek bij Ria
en merkten op hoe sterk hun band is.
Thea en Ria
Hoe is het zo gekomen vragen we Thea, dat jij bij
Ria op bezoek bent gegaan? En Thea vertelt: “Na
het overlijden van Ria’s echtgenoot ging ik namens
de Zonnebloem Heijen bij haar langs met een
bloemetje en vroeg of ze het op prijs zou stellen als
wij geregeld langs zouden komen. Dat mocht, zei Ria,
en sinds die tijd ga ik geregeld naar haar toe. Het is
niet ver, want Ria is praktisch mijn achterbuurvrouw.
We bleken een goede klik samen te hebben. We
zijn van dezelfde generatie en allebei hebben we in
de Randstad gewoond. Tijdens mijn bezoek drinken
we thee en praten we over de dagelijkse dingen.
De kinderen, de kleinkinderen, maar ook over
vertrouwelijke zaken. En soms geven we elkaar zelfs
raad. Goede raad is hier gratis!”
Een maal per jaar, meestal in december, neemt Thea
Ria mee naar Bloemisterij Olieslagers in Boxmeer.
Daar koopt ze bloemetjes voor een aantal mensen
in de buurt. Want behalve van Thea ondervindt Ria
ook veel hulp van haar aardige buren. Iets waar
ze enorm blij mee is. Ook de winkelochtend in
Nijmegen bij Winkelcentrum Dukenburg was vaste
prik. Helaas wordt Ria steeds slechter ter been en
is het voor haar een crime om in de bus te komen.
En die bus stopt ook nog eens iets te ver van
de ingang van het winkelcentrum. Dus dit uitje is
noodgedwongen komen te vervallen.
vervolg op blz 24
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Ria en Thea delen een passie voor klassieke muziek. Zo
ging Thea op uitnodiging van Ria en met behulp van
Ria’s kleindochter Anouk die voor chauffeur speelde
een keer naar Amsterdam. Naar het Concertgebouw
waar de Mattheus Passion uitgevoerd werd. Wat
hebben ze genoten! Alle drie trouwens, want ook
Anouk houdt van klassieke muziek. Ook zijn ze samen
naar Den Bosch geweest voor een concert in een kerk
en met behulp van de Lion’s Club zijn ze samen naar
de Vereeniging in Nijmegen geweest voor een licht
klassiek concert. Zelfs een kleinschalige muziekmiddag
onder leiding van een muziektherapeute bezochten ze
samen. Je ziet: Er is meer mogelijk dan je denkt. Het
motto van veertig jaar de Zonnebloem in Heijen.
We vragen Ria en Thea waar ze trots op zijn. Thea is
trots op haar dochter Diana, hoe zij omgaat met haar
twee zonen die aan het syndroom van Asperger lijden.
En Ria is er trots op dat ze het zo goed alleen kan zijn,
ze kan heel goed met zichzelf overweg, zo lacht ze.
En ook is ze trots op de kersenboom die nota bene
bij Thea achter in de tuin staat, maar waar Ria vol het
uitzicht op heeft. Die boom symboliseert voor haar de
seizoenen. Ria: “Ik kijk er naar van het eerste blaadje dat
er aan komt tot het laatste blad dat eraf valt….” En de
kersen, vragen wij? Ria en Thea lachen: Die zijn voor de
vogeltjes….
Ria spreekt haar respect uit voor al het werk dat de
Zonnebloem verricht voor mensen die alleen zijn of
een beperking hebben. Ria en Thea hebben in de loop
van de jaren een hechte band samen opgebouwd.
Ria: “Ik zou de bezoekjes van Thea echt niet willen
missen…” En Thea andersom trouwens ook niet.
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem
’s Avonds werden we allerhartelijkst ontvangen in de
serre van Nellie Lintzen (67) die aan de Beukenlaan
woont.Verder aan tafel Mariek Vloet (73), Harrie Gerrits
(70) en Suzan Boekholt (49). Eerst maar eens vragen
wat hun taken binnen het bestuur van de Zonnebloem
zijn. Nellie’s grootste hobby is handwerken. Van huis uit
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is zij coupeuse dus dat ligt voor de hand. Zij organiseert
iedere twee weken de welfaremiddag en zit in de
organisatie van de tweejaarlijkse hobbybeurs en zij is al
meer dan 20 jaar bestuurslid activiteiten.
Harrie was naar eigen zeggen “manusje van alles”.
Opbouwen van de zaal bij activiteiten en het afbreken
natuurlijk. Maar ook verrichtte hij bezoekwerk en zette
de jaarlijkse fietstocht voor de vrijwilligers uit. En niet te
vergeten, hij fungeerde als chauffeur, waar nodig. Harrie
is niet voor niets zijn hele werkzame leven buschauffeur
geweest! Na 24 jaar vrijwilliger te zijn geweest waarvan
13 jaar in het bestuur heeft Harrie begin december
afscheid genomen.

Mariek Vloet is 25 jaar vrijwilligster en mocht onlangs
de Zonnebloemspeld in ontvangst nemen vanwege
dit jubileum. Zij is ook bezoekster en helpt bij
bijzondere activiteiten. Zo doet zij bijvoorbeeld de
sinterklaasinkopen. Suzan is al acht jaar secretaris van
het bestuur en helpt bij activiteiten.
De vrijwilligers doen waar ze goed in zijn, de dingen die
hun passie hebben. En daardoor vullen ze elkaar ook
zo goed aan. Verder in dit actieve bestuur Lizet Roelofs
(voorzitter), Gerry Versteegen (bestuurslid bezoekwerk)
en Aggie Lambregts (penningmeester). In totaal zijn er
zeventien vrijwilligers actief in Heijen. Kortweg bestaan
de activiteiten van de vrijwilligers van de Zonnebloem uit:

Suzan Boekholt

Harrie Gerrits

Mariek Vloet

•	Huisbezoek bij mensen die een lichamelijke beperking hebben,
zodat ze niet vereenzamen. Tijdens de huisbezoeken kunnen
ook andere activiteiten bedacht worden, bijvoorbeeld een
wandelingetje, terrasje pakken, een winkel bezoeken.
•	Jaarlijks een uitstapje met de gasten-deelnemers, meestal met
de bus.
•	De kermis- en carnavalsmiddag, in samenwerking met de KBO.
•	Sinterklaasviering. Hiervoor gaan vrijwilligers verkleed als zwarte
piet naar de mensen toe met een attentie, (zie foto’s) maar
voor degenen die nog wel goed ter been zijn is er een gezellige
middag in d’n Toomp, uiteraard met hoog bezoek.
•	De welfaremiddag om de twee weken op dinsdagmiddag in d’n
Toomp.
•	De tweejaarlijkse hobbybeurs.
•	Het schrijven van kaartjes als iemand ziek is of een partner is
overleden, in het laatste geval gaat er een vrijwilliger op bezoek
met een bloemetje.
•	Uitstapje naar Winkelcentrum Dukenburg met de bus. Meestal
net voor de feestdagen.
•	De Zonnebloem vakantieweken. Hiervoor is altijd enorm veel
belangstelling, maar er kan maar een beperkt aantal mensen
mee. Harrie is al tien keer mee geweest met een dergelijk reisje
en kan daar mooie anekdotes over vertellen, zie verderop.
•	De Nationale Ziekendag in september. Dan is er een speciale
Zonnebloem H.M is en de zieken krijgen ook dan een bloemetje.
•	De jaarlijkse Zonnebloemloterij. De vrijwilligers gaan met de
loten langs de deur en de opbrengst hiervan is een bron van
inkomsten.
Suzan legt ons uit wat de visie en de missie van de Zonnebloem
zijn:

Nellie Lintzen

Visie: (Hier staan we voor!) De Zonnebloem
staat voor een samenleving waaraan mensen
met een lichamelijke beperking zorgeloos en
vanzelfsprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’
betekent hier dat iemand met een lichamelijke
beperking niet gehinderd zou mogen worden
door meer praktische zorgen dan ieder ander.
Missie: (Hier gaan we voor!) De Zonnebloem
heeft een belangrijke missie: het leven verrijken
van mensen met een lichamelijke beperking en dat
van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve
activiteiten mogelijk te maken. Duidelijker kan
Suzan het niet uitleggen! Want dat is precies hoe
Zonnebloem Heijen functioneert, al veertig jaar lang.
Anekdotes
Harrie vertelt ons nog een mooi verhaal. Iets
dat hij meemaakte tijdens een van de tien
vakantieweken. Harrie: “In de vakantieweek is ook
altijd een Bonte Avond met een hoop gekkigheid.
Voor deze avond hadden wij tien overalls geregeld
en die helemaal met krantenpapier opgevuld. En
met deze poppen kon gedanst worden. Hilarisch!
Maar daarna sloop ik met een van de poppen
de slaapkamer van een vrijwilligster op en stopte
de opgevulde pop in haar bed. En nu maar
wachten op het moment dat zij naar bed zou
gaan. Potverdorie, ze was onderhand de laatste
die ging! Maar toen ze in het halfdonker de bobbel
in haar bed zag was het gegil niet van de lucht.
Iedereen lag midden in de nacht te schudden
van het lachen.”
vervolg op blz 27
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo

T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By Frank

Een bijzonder kado;
Ontdek onze prachtige
baby- en speelpoppen

ONT ADV_HN.indd 1

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
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Mariek vertelt ons ook nog iets aparts. Mariek: “ In het verleden
ging ik naar twee zieken toe die allebei in Gennep in het
verpleeghuis zaten. En die bezoekjes combineerde ik met elkaar.
Bij de een was het niets dan lof over de verzorging, het eten, de
gezelligheid. Allemaal prima! Bij de ander, die toch in de zelfde
situatie verkeerde, alleen maar klachten. De verzorging niet goed,
het eten waardeloos enzovoort. Dan kun je toch zien wat voor
verschillende belevingen mensen hebben. Heel interessant.”
Het jubileumfeest
De jubileumfeestmiddag is op zaterdag 4 februari 2017 in
Gemeenschapshuis d’n Toomp. De middag is alleen toegankelijk
voor de genodigden. Dat wil zeggen de mensen die bezocht
worden, de mensen die deelnemen aan de activiteiten en de
welfaremiddagen en de vrijwilligers. Suzan licht al een tipje van de
sluier op van wat de gelukkigen zullen beleven. Nee, wij verklappen
niks, maar het ziet er veelbelovend uit. “ Het streven is dat de
mensen van onze doelgroep een hele mooie middag hebben.”
Vooruit, één tipje dan: er zullen foto’s uit het archief van de
afgelopen veertig jaar worden gepresenteerd op de achterwand
van het podium.
De Zonnebloemauto
Een nieuwigheidje! Sinds kort staan in Uden en Nijmegen twee
Zonnebloemauto’s die te huur zijn voor en door mensen met een
lichamelijke beperking. Dus als iemand eens een dagje uit wil met
zijn of haar familie kan deze auto ingezet worden. Het is wel zo
dat de huurder eerst een pasje moet aanvragen. Hoe dat allemaal
moet lees je op www.zonnebloem.nl. Of je vraagt de vrijwilligers
van de Zonnebloem dit voor je op te lossen.
Financiën
Altijd een moeilijk onderwerp, maar helaas actueel. Mensen vragen
wel eens: kunnen we lid worden van de Zonnebloem in Heijen?
Dat kan niet, maar je kunt wel ondersteunend lid (lees donateur)
worden door je aan te melden bij het Nationale Bureau in Breda.
Van dit bureau krijgt de Heijense afdeling financiële ondersteuning.
Je kunt ook de Heijense afdeling persoonlijk steunen. Hiervoor
kun je contact opnemen met Aggie Lambregts.
Kortom, de Zonnebloem geeft kleur aan het leven van de velen
die het minder goed gaat in het leven. En we mogen ons in Heijen
gelukkig prijzen, dat we zulke doeners in ons midden hebben die
dit leed niet kunnen aanzien en er daadwerkelijk iets aan doen.
Deze mensen zouden eigenlijk best zelf een bloemetje verdienen!

Ger Lintzen ve
rmaakt zich p
rima

met de Zonne
bloempieten.

Gezocht:
Met het vertrek van Harrie Gerrits bestaat
het vrijwilligersteam alleen nog maar uit een
heleboel leuke vrouwen. Men is dan ook heel
erg op zoek naar heren! Vandaar de volgende
oproep: Zijn er heren in Heijen die de
Zonnebloem een warm hart toedragen en best
een keer wat hand- en spandiensten zouden
willen verrichten, meld je dan aan bij een van
de bestuursleden. Je vindt ze overal verspreid
in het dorp…. Dus ze zijn nooit ver weg.
En verder nog: heb je nog handwerkmateriaal dat
je niet meer gebruikt, dan kun je dit tijdens de
welfaremiddagen afgeven bij Nellie Lintzen. Nellie
zegt eerlijk dat ze alleen de materialen behoudt
die voor deze activiteit goed bruikbaar zijn. De
rest gaat naar een goed doel. De welfaremiddag
is dinsdags om de twee weken van 14.00 tot
16.00 uur in een lokaal in Gemeenschapshuis
D’n Toomp. Wil je eens komen kijken of het wat
voor je is, je bent van harte welkom.
Tot slot
We kunnen alleen maar dankbaar zijn voor een
organisatie als de Zonnebloem in ons dorp. Deze
actieve vrijwilligers zijn mede verantwoordelijk
voor de leefbaarheid in ons dorp. Op voorhand
willen wij het bestuur en de overige vrijwilligers
van Zonnebloem Heijen van harte feliciteren met
hun 40-jarig jubileum en hen een schitterende
feestmiddag toewensen. We zijn trots op jullie…
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F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl
Groente en fruit

10

CT_adv_A6.indd 1

20-04-2010 10

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

De Poel 8
6591 BV Gennep
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elemansfrans@hotmail.com

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

Meet & Greet

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

Naam

Jessica Geulen		

Geboortedatum en plaats

25-04-2001, Heijen

Waar woon je in Heijen?

In de Hoefstraat op nummer 29a

Op welke school/opleiding zit je?

Ik zit op Elzendaalcollege in Gennep

En in welke klas/jaar?

4MAVO (examenjaar)

Weet je al wat je wilt worden?

Ik wil graag kapster worden en iets met visagie gaan doen

Wat zijn je hobby’s?

Winkelen en uitgaan met vrienden

Heb je een huisdier en zo ja, welk?

Een hondje Spikey

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

Ja, ik werk bij de Jan Linders in Gennep

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

Op dit moment ben ik vooral voor school aan het leren, en ik
fitness nog af en toe.

Wat is je favoriete TV programma?

Expeditie Robinson en Queens in the jungle vind ik erg leuk om
te zien.

Wat is je favoriete sport om te doen?

Fitness

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

Ik vind het wel leuk om naar darten te kijken

Wat is je favoriete muziek?

Muziek van tegenwoordig

Wat is je beste eigenschap?

Sociaal en spontaan

En wat je slechtste?

Eigenwijs

Waar heb je een enorme hekel aan?

Aan ruzie

En wat vind je juist leuk?

Op vakantie gaan, of om te gaan uiteten

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

Geld opzij zetten en lekker gaan shoppen en een dikke vakantie
boeken.

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

Dat we met de hele familie een weekend naar Willingen zijn
geweest omdat mijn oma’s allebei 75 werden.

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

Bungeejumpen lijkt me heel vet!

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst?

Een goede baan, trouwen en kinderen krijgen en natuurlijk gezond
blijven!

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst?

Dat er hier een Primark komt en een McDonalds ;)

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Dirk Schonenberg
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Houtknotszwam –
Dodemansvingers
Dood hout, biologisch goud is een bekende uitspraak
bij natuurbeheerders. Schimmels en paddenstoelen
maken gretig gebruik van dood hout. Ongeveer 1000
paddenstoelen zijn afhankelijk van dood hout waarvan
twee derde afhankelijk is van loofhout. In dit artikel aandacht
voor een bijzondere paddenstoel: De houtknotszwam, ook
wel dodemansvingers of dodemanshand genoemd.
Zakjeszwammen
De houtknotszwam (Xylaria polymorpha) is een schimmel
uit de stam van de zakjeszwammen (ascomyceten). Zij
vormen een grote groep met meer dan 64000 beschreven
soorten. De naam zakjeszwam wijst op de sporenzakjes
die uitwendig aan de zwam groeien en wel iets op een
klein zakje lijken (zie afbeelding).
In dit sporenzakje wordt een achttal sporen gevormd die
alleen microscopisch waarneembaar zijn. De sporenzakjes
zijn wel met het blote oog te zien. Als je de houtknotszwam
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doorsnijdt zie je dat het binnenste wit is met aan
de randen zwarte “bolletjes”. (Foto). Deze bolletjes
zijn de sporenzakjes: het Perithecium. Kenmerkend
is dat zich aan de bovenzijde een kleine porie,
de ‘ostiole’ bevindt, waardoorheen de sporen bij
rijpheid een voor een vrijgelaten worden.

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Zakjeszwammen spelen een belangrijke rol in veel
ecosystemen, bijvoorbeeld als schimmelpartner in bepaalde
soorten korstmossen.
De vruchtlichamen van zakjeszwammen vormen voedsel
voor verschillende dieren, van insecten en slakken tot
knaagdieren en grote zoogdieren als reeën en wilde
zwijnen.
Ook voor de mens zijn deze zwammen van grote betekenis.
In negatieve zin doordat ze verantwoordelijk zijn voor
talrijke ziektes bij mensen, huisdieren en cultuurgewassen.
In positieve zin omdat ze een belangrijke rol spelen bij
de bereiding van levensmiddelen als kaas, brood, bier en
wijn (gist dus) en omdat ze van grote waarde zijn voor
de productie van medicijnen. Zo heeft het antibioticum
penicilline in de tweede helft van de twintigste eeuw
geleid tot een omwenteling in de bestrijding van bacteriële
infectieziekten.

Dodemansvingers
In het boek: Kinderen der duisternis uit 1951 van
A. van der Ploeg, wordt de volgende verklaring
voor de naam van deze bijzondere zakjeszwam
gegeven:
Het zijn de vingers van stoute, maar gestorven
kinderen, die toen ze nog leefden hun ouders sloegen.
Elk najaar komen hun ruwe gekromde en zwarte
vingers weer boven de grond om vergeving te vragen
voor hun daden.
Bovenstaande is natuurlijk verzonnen, een
zogenaamde legende. Maar toch… Eert uw vader
en uw moeder en vrede op aarde…
Vredige kerstdagen en voor het nieuwe jaar veel
geluk en gezondheid toegewenst.
Paul en Martha

Algemene kenmerken
De houtknotszwam of dodemansvingers’, is een algemene
bewoner van bossen, meestal aan de basis van rottende of
verwonde boomvoeten of boomstammen. Karakteristiek
zijn de langwerpige, rechtopstaande, soms vertakte
vruchtlichamen die uit de grond schieten als waren het
vingers. De soortnaam ‘polymorpha’ betekent letterlijk
‘vele vormen’. De vormen zijn meestal zwart of bruin
en soms hebben ze een blauwe of groene schijn. Zoals
deze naam suggereert, heeft deze soort een zeer variabel
uitzicht, vaak knotsvormig voorkomen met het uiterlijk van
een verbrand stukje hout. Vaak wordt deze paddenstoel
ook aangetroffen met meerdere individuele ‘vingers’, maar
soms zijn deze delen met elkaar versmolten en lijkt het op
een klont stompjes.
Verspreiding
De randlaag van de zwam voelt ruw aan. Dit wordt
gevormd door de perithecia, de zakjes met sporen waar
we het hierboven al over hadden. De productie van de
sporen is een vrij langzaam proces. Ze komen een voor
een via de kleine opening vrij. Het duurt meestal enkele
maanden om het seksuele deel van de levenscyclus te
voltooien. Dit is zeer ongewoon in de fungi (padenstoelen)
wereld. In de lente vormt deze soort soms een laag van
witte en blauwachtige aseksuele sporen.
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Interview

Het Team Avondwake en Gebedsdienst

“Het heeft iets om deel uit te maken
van het afscheid van een dierbare…”

In dit kerstnummer van het Hèjs Nèjs twee interviews met mensen die actief zijn in
onze parochiekerk. Elders in het blad kun je het interview lezen met Thijn Hermsen,
die als organist zanger Henk Lietmeyer begeleidt tijdens de Zondagsmis. In dit artikel
maken we nader kennis met het Team Avondwake en Gebedsdienst.
In dit team zijn zes Heijenaren actief: Ineke
Lambregts (58), Tiny Maas (73), Gonny Ruhl (73),
Wilma Vinck (69), Henk Lietmeyer (66) en Joop
v/d Heuij (68). Joop is voorzitter van dit team.
Helaas was Joop deze avond verhinderd maar
de overige leden verschaften ons voldoende
informatie om er toch een compleet verhaal van
te maken.
Hoe is dit team ontstaan?
Het blijkt al ontstaan te zijn in 1991. Pastoor
Jaspers kwam met het idee de avondwake
voortaan door leken te laten verzorgen. Hij vond
dat de leken meer bij de kerk betrokken zouden
moeten worden en dit was de eerste aanzet.
Vroeger was er voorafgaande aan de uitvaart een
avondmis. De familie had hierin niets te zeggen. Er
is in vijfentwintig jaar enorm veel veranderd. Nu is
het veel persoonlijker en minder plechtig. Pastoor
Jaspers moest in het begin wel enige weerstand
overwinnen. Leken op het priesterkoor en zelfs
vrouwen! Pastoor Reijnen heeft er helemaal
geen moeite mee. De eerste groep die zich
aanmeldde in 1991 ging op cursus en leerde hoe
je een sfeervolle avondwake organiseert. Deze
kennis wordt gedeeld met degenen die later
nieuw kwamen in de groep. Ineke is de laatste die
bij het team gekomen is en doet dit nu al dertien
jaar. Een mooie constante groep dus.
Wat is precies jullie taak, vragen wij.
De groep verzorgt de avondwakes voor
overledenen, de gebedsdienst (iedere derde
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zaterdag van de maand) en de Allerzielenmis in het eerste weekend
van november.
Als iemand is overleden en de familie een avondwake en/of een
kerkdienst wenst voor het afscheid, nemen de nabestaanden in de
regel contact op met meneer pastoor. Hij is contactpersoon voor het
Team Avondwake en informeert dan als eerste Tiny Maas.Tiny houdt
een lijst bij wie er de beurt heeft om dienst te doen. De avondwake
wordt altijd door twee personen geleid.
Degenen die de avondwake zullen verzorgen nemen vervolgens
contact op met de nabestaanden en gaan er op bezoek. Daar wordt
minutieus doorgenomen hoe de dienst zal verlopen. De gewenste
muziek die wordt gedraaid, de gebeden die gezegd zullen worden,
een overzicht van het leven, het aansteken van kaarsjes en het
ophangen van het kruisje met de naam van de overledene erop. Er
kan veel, zo betogen ze. Eigen invulling van de dienst wordt zeer op
prijs gesteld en waar nodig helpen de voorgangers de nabestaanden
bij het zoeken en op papier zetten van persoonlijke herinneringen,
een mooi gedicht enzovoort. Familie die iets voor wil lezen wordt
gestimuleerd dit te doen. Maar als de emoties de overhand nemen,
dan nemen de voorgangers zonder moeite deze taak over.
Ook in de muziekkeuze kan veel. Verantwoordelijk voor de muziek is
Tiny. Door het team wel eens met een knipoog “onze Kerk-DeeJay”
genoemd! Voor de avondwake begint heeft Tiny alle muziek al
gecontroleerd en uitgeprobeerd of de geleverde CD’s het wel doen
en waar op de CD de beoogde liedjes staan.
Wat is jullie motivatie dit te doen?
Henk: “Dienstverlening! Ik wil graag iets voor anderen doen, wil mij
inzetten voor de mensen. Hierin vind ik de perfecte invulling.”

Tiny: “ik vind het gewoon fijn om
mensen te helpen...”

Wilma, Henk, Ineke, Gonny, Tiny

Ineke: “Ik hoorde dat men mensen zocht ter versterking van deze groep. Het
leek mij heel waardevol. Ik wil graag iets voor de nabestaanden betekenen.”
Wilma: “Ik vind het fijn om iets voor de familie van overledenen te doen als
laatste dienst. Het begeleiden van het afscheid van een dierbare, samen met
de nabestaanden. Ik vind het ook belangrijk dat de naam van de overledene
genoemd wordt. Dat maakt het persoonlijk. En als je dan later hoort dat de
familie het zo fijn gevonden heeft, dan ben ik blij dat ik hierbij betrokken ben
geweest.” Gonny: “Ik vind het fijn om de familie over de streep te helpen, dat
ze zelf invulling geven aan de dienst, zelf iets voorlezen. Ik zie graag dat ondanks
tegenstand in het begin ze het toch doen! En ik help graag mee om passende
teksten te vinden.” Tiny: “Ik vind het gewoon fijn om mensen te helpen.”
En samen zijn ze het er over eens dat ze de waardering die ze ondervinden van
de nabestaanden zo waardevol vinden. Mensen vinden het prachtig dat een
avondwake er zo mooi uit kan zien en dat ze het helemaal zelf kunnen invullen.
Een paar vaste waarden zitten er wel in. Zo wordt er altijd een evangelie
voorgelezen.

Wilma:
Ik vind het belangrijk dat de naam
van de overledene genoemd wordt.
Nog opvallende dingen meegemaakt?
Daar moet even over worden nagedacht. Heel apart vonden ze wel dat ze bij
iemand thuis werden gevraagd die ernstig ziek was en op korte termijn zou
overlijden. Deze persoon wilde zelf de regie van de uitvaart in handen houden
en kennis maken met degenen die de avondwake zouden leiden. Het komt
steeds meer voor, zeggen ze,dat de mensen zelf dingen willen regelen rondom
hun uitvaart. En dat juichen we toe.
Emoties, hoe gaan jullie daar mee om?
Ineke: “Als er iemand in je heel naaste omgeving overlijdt en je zou aan de
beurt zijn om de avondwake te leiden wordt daar rekening mee gehouden.
Als het emotioneel te zwaar is, dan neemt iemand anders de dienst over.
In sommige gevallen overleg je met de naaste familie.” Ze geven ook aan
dat als een jong iemand overlijdt, iemand met jonge kinderen dit hen wel

heel diep kan raken. “Je moet er wel mee om kunnen
gaan, maar dat valt soms niet mee.” Huisbezoeken
kunnen ook heel plezierig verlopen. Voor sommige
overledenen is het overlijden een verlossing en is de
familie opgelucht dat het lijden voorbij is. Dan komen
de mooie herinneringen vanzelf los.
De Allerzielenmis.
Tijdens de Allerzielenmis die het Team Avondwake
mede organiseert wordt de familie van alle
overledenen van het afgelopen jaar uitgenodigd.
Tijdens de mis krijgen zij het kruisje overhandigd
dat sinds het overlijden van het familielid in de kerk
heeft gehangen. Na de H.Mis gaat de hele stoet naar
het kerkhof en wordt er gezongen en gebeden en
pastoor zegent de graven en de urnenmuur. Om
ongelukken te voorkomen moet van tevoren de
politie worden ingelicht en wordt er gezorgd voor
een korte afzetting van de straten waar de stoet
doorheen moet lopen. Kinderen maken in de
Kindernevendienst een lampionnetje en vinden het
prachtig om daarmee in de stoet mee te lopen.
Tot slot
Wat is het toch moj dat we in Heijen zoveel mensen
hebben die zich met hun hele ziel en zaligheid in willen
zetten voor de Heijense gemeenschap. Zo ook dit
Team Avondwake. De trots op hun medewerking
aan het laatste dat je voor een overledene kunt
doen straalt van hen af. Wij geloven dat iedereen,
écht iedereen, misschien “van boven”, misschien
genetisch bepaald, talenten heeft meegekregen. En
dat dit het mooie is van vrijwilligerswerk. Iedereen
kan een taak of een uitdaging vinden die het beste
bij haar of hem past. Denk er ook eens over na wat
jouw talenten zijn en zet ze in voor een leefbaar
Heijen. Dankjewel.
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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 2016/2017
Donderdag 22 december 2016
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - Kerstviering
Zaterdag 31 december 2016
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
Zondag 8 januari 2017
12.00 uur D’n Toomp
Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler
Vrijdag 13 januari 2017
19.30 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Jeugdprinsenbal
Zaterdag 14 januari 2017
20.30 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Prinsenbal
Zondag 22 januari 2017
11.11 uur Pica Mare Gennep
22-jarig jubileumfeest
Hommersumse Carnavals Verein
Zondag 29 januari 2017
11.11 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Prinsenreceptie
Zondag 29 januari 2017
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Vios’38 1
Donderdag 2 februari 2017
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 19 februari 2017
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SC St. Hubert 1
Zaterdag 25 februari 2017
Zondag 26 februari 2017
Maandag 27 februari 2017
Dinsdag 28 februari 2017
CV De Wortelpin - Carnaval
Donderdag 2 maart 2017
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 19 maart 2017
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Sambeek 1

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

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
0485 - 545500
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Gennep zorgloket		
0485 - 494141
www.gennep.nl
Bibliotheek op School 		
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
Water (WML)		
0800 - 0233040
Milieuklachten:			
Milieuklachtentelefoon		
043 - 3617070
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

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

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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

