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Voorwoord en Inhoud

Het is geen geheim, dat de Brem een volledige metamorfose heeft ondergaan. Op de
voorpagina de kampioenen van VV Heijen die op 14 mei historie schreven.
In deze Hèjs Nèjs een verslag van onze interviews met Arvato en met een aantal
van de oud-bewoners van het Bremgebied. Directeur Dick Jetten van Auto Jetten uit
Cuijk, met wortels aan deze kant van de Maas, vertelde enthousiast over zijn bedrijf, maar ook over zijn maatschappelijke
betrokkenheid op meerdere gebieden.Verder hebben we de schijnwerpers gericht op het vrouwenelftal van V.V. Heijen,
dat flink aan de weg timmert. En ook op de Groengroep van kerk en kerkhof. Flink aanpakken wordt afgewisseld met
gezellig koffiedrinken in het parochiezaaltje van de kerk. De bijdrage over de Heijense natuur hebben we noodgedwongen
moeten doorschuiven naar juni: we kregen alle kopij niet in de maximaal 36 pagina’s gepropt. Ja met één of meerdere
sponsoren (zie ook Prikbord) zouden we kunnen uitbreiden naar 40 of 44 pagina’s……..maar dat zal nog wel even wat
tijd kosten. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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“Fli.nk kénmèlkse pap èète,
dan kunde de zök goe.d én”
Dialect is zo gek nog niet…..
Laat ik nou altijd gedacht hebben, dat dialect iets inferieurs was, iets minders dan het zogenaamde algemeen
beschaafd Nederlands. Wordt natuurlijk ingegeven door
wat via televisie en radio tot je komt. Als lui, die volgens
eigen zeggen zonder accent Nederlands spreken en de
accenten gaan nadoen, kan ik een glimlach niet onderdrukken. Dat lukt natuurlijk nooit. Ieder spreekt zoals ie
gebekt is en dat is alleen maar fraai. Vooral houden zo!
Toen ik voor mijn werk nogal eens moest aantreden bij
de Raad van State in Den Haag om daar het beleid van
mijn gemeentelijke werkgever te verdedigen, probeerde
ik natuurlijk om mijn betoog zo accentloos mogelijk
neer te zetten. De rechters daar kregen heel Nederland
en dus alle streektalen over de vloer en waren wel wat gewend. Het siert hen dat zij, anders dan de tv- en radiolui
daar verder geen aandacht aan schonken. Maar zelf had
je toch het idee, dat je behalve het juridische ook het
spraak’probleem’ moest zien te tackelen. Je moest voor je
gevoel dus een extra tandje bijzetten. Gelukkig lukte dit
prima. Inhoudelijk had ik hier geen last van. Met goede
argumenten kun je overtuigen.
Tot vorig jaar kwam ik nogal eens in het hoge noorden
van Nederland in verband met familieaangelegenheden.
Sprak je daar een Groninger, dan was de reactie na een
halve volzin: jullie komen zeker uit Brabant. Bijna goed.
Maar het Heijens dialect lijkt natuurlijk veel op het OostBrabantse. Mooi was dan de verbaasde blik in de ogen
van de Groninger als je zei, dat je ook meteen de Groningse tongval hoorde. Zelf hoor je zoiets kennelijk niet.
Onlangs heb ik zeer genoten van de lezing ‘Praatjes en
plaatjes over het dialect in Gennep’ door prof. dr. Sjaak
Kroon uit Middelaar. Hij weet alles van dialecten, heeft
daarin doorgeleerd. De lezing vond plaats in de raadszaal
van het 400-jarige stadhuis in Gennep, de laatste 44 jaar
ook ons stadhuis.
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Het werd een zeer leerzame en vooral ook amusante
avond. Afhankelijk van het onderwerp zette de professor een geschikt hoofddeksel op: van doctoraalsmuts (u
weet wel zo’n zwart vierkant hoofddeksel) tot carnavalssteek of boerenpet. Het hele betoog werd in de Gennepse/Ottersumse, Vense/Middelaarse/Heijense streektaal
uitgesproken. Zeer fraai allemaal. In het overzichtelijke
boekwerk “Dialectspreekwoordenboek van de gemeente
Gennep” kom je uitdrukkingen en gezegden tegen, waarvan het bestaan mij voor een groot deel nog wel bekend
voorkwamen. Maar andere waren alleen voor (nog) oudere aanwezigen een feest van herkenning.
Wat is mij bijgebleven? Het dialect gaat niet verloren, ook
al wordt er tegenwoordig veel meer ABN gesproken. Dialect moet je beschouwen als een extra taal, die groepen
bindt. Natuurlijk leven we in Nederland en is het handig
als je het ABN kunt spreken. En dan moet je niet zeuren
als dit ABN met een zekere tongval wordt uitgesproken.
Belangrijker is wat je zegt!
Had ik deze lezing maar vijfentwintig jaar geleden kunnen bijwonen…..dan was ik toch met een ander gevoel
naar Den Haag afgereisd.
Henk Kerkhoff

Verenigings- en ander nieuws

The Art of Percussion in
Gemeenschapshuis d’n Toomp!
Slagwerkgroep EMM organiseert op zondag 18 juni het
concert ‘the Art of Percussion’.
Na diverse succesvolle concerten in 2016, zoals o.a. MusicSensation en het concert in Weeze, is slagwerkgroep EMM
gestart met de voorbereidingen van ‘the Art of Percussion’ en
gaan tijdens dit concert de samenwerking aan met niemand
minder dan Jazz-accordeonist Rik Cornelissen.
De slagwerkgroep van EMM zal samen met Rik o.a. ‘Djembé
Mania’ uitvoeren, met een hoofdrol voor 3 Djembé-spelers en
uiteraard Rik op accordeon.
Rik Cornelissen (1984) is een vernieuwende en eigentijdse jazz
en klassiek accordeonist. Door zijn brede opleiding en kennis
van vele muziekstijlen weet hij de accordeon neer te zetten als
een modern en veelzijdig instrument. Rik debuteerde in 2014
met zijn solo albumTraveller, waar hij lovende kritieken op kreeg.
Na zijn studie heeft hij 9 maanden door Zuid- en MiddenAmerika gereisd, waarna hij in 2011 zijn studie vervolgde aan
de Scuola Superiore di Fisarmonica (Urbino, Italië) bij een van ‘s
werelds meest vooraanstaande accordeonist van dit moment;
Claudio Jacomucci.

St. Caecilia uit Doornenburg zal eveneens op indrukwekkende
wijze, met een publieksvriendelijk en hoogstaand programma
dit concert afsluiten. De groep, bestaande uit 30 muzikanten,
is meervoudig Nederlands Kampioen en zullen op 21 juli
deelnemen aan de podiumwedstrijden van het prestigieuze
Wereld Muziek Concours te Kerkrade met het programma
‘Diamonds’. Dit o.a. vanwege het 60-jarig jubileum van de
slagwerkgroep. Om de veelzijdigheid van ‘the Art of Percussion’
nogmaals te bevestigen, hebben zij gekozen voor een
samenwerking met RBF band (rock band), een strijkkwartet en
saxofonist Hans Cornelissen. Zo komt o.a. Rain-man van Hans
Zimmer voorbij en zal de aardbeving van Sagamibay (Japan) in
1923, waarbij naast het uitgebreide instrumentarium maar liefst
10 pauken voorkomen, d’n Toomp werkelijk laten trillen.
The Art of Percussion start om 15.00u en zal omstreeks 16.45u
worden afgesloten. De zaal is open vanaf 14.30u. Uiteraard zijn
er voldoende zit- en staanplaatsen!
Het concert is, speciaal voor Vaderdag, gratis toegankelijk en
ontvangen alle vaders een Vaderdag-cadeau.
Ondanks deze dag hopen wij u toch met vele te mogen
verwelkomen tijdens ‘the Art of Percussion’ op zondag 18 juni!

‘Hij weet als geen ander de grote dynamische en tonale
mogelijkheden van het instrument moeiteloos naar zijn hand
te zetten. Geen tango, maar snelle lichte vingers die het ritme,
bas, melodie en sfeer van een breed repertoire op geheel
eigen wijze opnieuw vorm geven’.
Na het samenspel met de slagwerkgroep zal Rik een verassend
programma brengen.
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Verenigings- en ander nieuws

St. Dionysiusgilde
Op zaterdag 11 maart heeft burgemeester De Koning de
onderscheiding uitgereikt tijdens een afscheidsreceptie die
voor hem werd georganiseerd in het Gemeenschapshuis d’n
Toomp, in Heijen. De heer John van Haare (47 jaar) heeft zich
jarenlang op diverse terreinen op bijzondere wijze verdienstelijk
gemaakt voor de samenleving.
John van Haare is sinds 1987 (al 30 jaar) bestuurslid van
Schutterij/Gilde St. Dionysius in Heijen.Van 1987 tot 2012 was
hij secretaris en van 1989 tot heden is hij penningmeester. Hij
wordt gezien als de drijvende kracht achter de Schutterij/het
Gilde. Hij organiseert naast zijn werkzaamheden als bestuurslid
samen met andere leden tal van activiteiten. Hij is betrokken bij
de organisatie van drie Gildedagen met duizenden bezoekers,
kruisboogschiet-competities, het fietsweekend en financiële
acties, zoals een rommelmarkt en een potgrondactie.
Hij bezoekt vrijwel iedere activiteit, bijeenkomst en vergadering
van St. Dionysius en neemt ook actief deel. Daarnaast is hij
lid van de SAT-commissie (Studie, Archief, Tentoonstelling)

van de Kring Land van Cuijk, de overkoepelende organisatie
waarbij 32 gildes zijn aangesloten. Doordat hij enorm veel
weet van het gildewezen (historie, wetgeving, organisaties en
verenigingen) kent iedereen bij de Kring Land van Cuijk hem:
hij is DE vraagbaak in de Kring.
Daarnaast was John van Haare van 1989 tot en met 2004
actief bij Carnavalsvereniging De Wortelpin in Heijen.Van 1989
tot en met 1993 en van 1995 tot en met 2004 was hij lid van
de Raad van Elf. Van 1996 tot en met 1998 was hij lid van
de commissie Stimulering Carnaval Heijen. Ook was hij van
1996 tot en met 2002 lid van de redactie van de Carnavalsgids.
Hij was bestuurslid van 1999 tot en met 2004. Daarnaast
was hij van 2000 tot en met 2002 Vorst, de woordvoeder
en spreekstalmeester. Tenslotte was hij in 2004 lid van de
commissie Upgrading Optocht. Hij heeft zich in de gehele
periode bijzonder sterk gemaakt voor het verbeteren van het
carnavalsprogramma en de optocht. Hij is in 2000 verhuisd
naar Son en Breugel, maar is wel lid gebleven van de vereniging.

Opbrengst olliebollenactie besteed aan voetbaldoelen
Van de opbrengst van de jaarlijkse oliebollenactie heeft de
voetbalvereniging onlangs 6 nieuwe grotere en kleinere
voetbaldoelen aangeschaft. Alle teams, maar met name de
jeugdteams, maken veel gebruik van de nieuwe doelen. De
doelen zijn mede aangekocht met het oog op de nieuwe

spelvormen voor de jeugd, die in het nieuwe seizoen van
kracht worden.
De Heijense voetballers bedanken nogmaals iedereen die door
het kopen van oliebollen op 31 december heeft bijgedragen
aan het welslagen van deze actie.

Hèjs Nèjs
Mei 2017

7

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.
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.

www.forfarmers.nl

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

Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
maart
t/m
er
Oktob
11.30 - 22.30 uur
Di. t/m vr.
11.30 - 21.00 uur
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
Ballonnenwedstrijd
Op 1 april was er bij de opening van het pastoor
Jaspersplein een ballonnenwedstrijd voor de jeugd. Er
zijn toen 60 ballonnen met briefje de lucht in gegaan en
8 zijn er via de post terug naar Heijen gekomen.
De ballon van Diede van Dijck is bijna 60 kilometer
ver gekomen tot in Duisburg. Daarmee heeft ze een
tegoedbon voor het Heijs Hepke gewonnen. Diede
gefeliciteerd en geniet van de bon!
ck
In het midden Diede van Dij

Renovatie Nieuwwijkstraat
In navolging van het pastoor Jaspersplein wordt er nu
gewerkt aan het opknappen van het eerste stuk van de
Nieuwwijkstraat. Dit is het stuk van de Hoofdstraat tot
aan de Lijsterbesstraat. De gemeente heeft een tekening
gemaakt en deze gepresenteerd aan de aanwonenden
van de Nieuwwijkstraat en Hèjje Mojjer. Tijdens dit

overleg waren er enkele op- en aanmerkingen die door de
gemeente aangepast zijn in de tekeningen. Bij een tweede
presentatie aan dezelfde mensen was iedereen tevreden.
De gemeente gaat nu verder met de uitwerking. De
ontwerpschetsen zijn ook op 24 mei gepresenteerd
tijdens de bewonersavond. Na de Heijense kermis wordt
zeer waarschijnlijk gestart met de renovatie.

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

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

Interview

Wat gebeurt er toch allemaal
bij Arvato…..
Een vraag die iedereen in Heijen zich wel eens gesteld zal hebben. Als je zoekt op www.arvato.nl kom je ook
nog niet verder, het is www.arvato.com! Ook dan blijft het onduidelijk wat voor een bedrijf het concreet is.
In wollige Duits- en Engelstalige teksten wordt bijvoorbeeld geprobeerd het volgende duidelijk te maken:

Arvato CRM Solutions. Zukunft. Kunde. Trends. Prognosen und Ideen
für das Kundenmanagement, aufgespürt und anschaulich gemacht…..
Daar kun je toch weinig chocola van maken, althans wij van de redactie niet. In dit Bremnummer zoals
we het al een poosje noemen kon natuurlijk niet een interview met de directie van dit bedrijf ontbreken.
Arvato is de laatste tijd geregeld in het nieuws geweest en dan ging het over politiek, grondprijzen,
omgevingsinrichting en uitbreidingen. Maar nooit over het bedrijf zelf. Wat gebeurt er toch allemaal bij
Arvato? Wij zochten het uit, nieuwsgierig als we zijn. En dan moet je er maar gewoon naar toe….
De ontvangst.
Op de fiets naar de Brem, vijf man sterk. Vijf stipjes op het
enorme terrein voor de ingang. Eerst door de Security. Die
verwijzen ons vriendelijk naar de fietsenstalling en de ijzeren
toegangspoort. Maar dan ben je nog niet binnen.Via de Intercom
melden we ons. En wie staat ons aan de ontvangstbalie stralend
op te wachten? Een bekend gezicht: Hetty Martens (van de
slagerij) die hier een vaste baan heeft gevonden als receptioniste.
Onze komst is bekend en Hetty neemt met een serieus gezicht
onze identiteitskaarten in ontvangst en voert ons in op de
computer. We krijgen een band om de nek met daaraan een
kaartje:“visitor”. Zo, we zijn binnen, we zijn benieuwd. Overigens,
dank aan Hetty. Met behulp van haar bemiddeling hebben wij de
afspraak kunnen regelen.
Niet veel later worden we alweer buitengewoon hartelijk
ontvangen door Mieke Benders (30) die “Production & Assembly
Manager” is. Zij is verantwoordelijk voor de productie in de
montagehal. Zij legt de structuur van het bedrijf rustig en duidelijk
uit. Er is sprake van twee hoofdlijnen. De een is de montage,
verpakken en verzenden naar klanten van tot eindproducten
samengestelde halffabricaten. Die halffabricaten, voornamelijk
elektronicaonderdelen komen uit grote delen van de wereld
naar Heijen, bijvoorbeeld uit China. Ze worden opgeslagen
tot het moment dat de klant ze nodig heeft. Dan vindt een
assemblage plaats van de diverse onderdelen zodat het één

geheel wordt. Het samenstel wordt in passende dozen verpakt.
Er worden gebruikshandleidingen en stickers toegevoegd en zo
gaat het op transport naar consumenten en winkels. Een andere
hal is in gebruik als opslag van wat Mieke noemt: “Healthcare
producten”. Allerlei producten dus die in de medische wereld
gebruikt worden. “Dat is heel breed,” zegt Mieke. Het kan van
alles zijn op medisch gebied. Hier vindt verder geen assemblage
plaats, de hal is alleen bedoeld voor opslag. Van hieruit kunnen
de producten na (afroep)verzoek van de klanten worden
verzonden, ook weer over de hele wereld. Op onze vraag welke
opleiding Mieke hiervoor heeft gevolgd meldt ze dat ze HBO
logistiek heeft gedaan aan de Vervoersacademie in Venlo.
Behalve in Heijen heeft Arvato ook vestigingen inVenray,Venlo en
op Schiphol. Maar Heijen is veruit de grootste vestiging. In Venlo
is bijvoorbeeld ook een callcenter actief, waar klanten naar toe
kunnen bellen als er problemen zijn. “Heel veel mensen hebben
contact met Arvato, zonder dat ze het zelf weten.” Want Arvato
werkt bijvoorbeeld ook voor verzekeringsmaatschappijen, banken
en overheid voor wie ze de klantencontacten onderhouden.
Dan is het tijd voor De Rondleiding.
We betreden de ruimte waar we allereerst overschoenen
met stalen neuzen krijgen. Die zitten een beetje lastig als je wat
vervolg op blz 12
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embly Manager
Mieke Benders, Production & Ass

hogere hakken onder je laarsjes hebt, zoals jullie verslaggever. De
halve rondleiding ben ik met die schoenen in gevecht. Maar goed,
het zijn de huisregels en die respecteren we. Ook een heldergeel
hesje hoort tot de visitors outfit. Dan komen we in Miekes
domein: de assemblagehal. En we zien het proces in werking. De
toegang tot de immense hal is daarom zo zwaar beveiligd omdat
het wel duidelijk is dat hier gaat om het samenstellen van dure
elektronica producten. Er mag dan ook tot verdriet van onze
fotograaf absoluut niet gefotografeerd worden. Er werken hier
mensen uit de wijde omgeving, niet alleen Nederlanders maar
ook uit diverse andere landen. Een van de voorwaarden voor
een baan hier is dat je Nederlands of Duits of Engels spreekt.
De mensen aan de montagetafels hebben een grijze outfit aan.
De heftruckchauffeurs die af en aan rijden zijn in het groen en
de leidinggevenden zijn herkenbaar aan hun zwarte sweater. Zo
zie je in één oogopslag wie wat doet. Op dit moment is het
laagseizoen. Er zijn nu ongeveer honderdtien mensen aan het
werk. In de aanloop naar Sinterklaas en Kerst wordt er zelfs in
drie ploegen gewerkt en loopt het personeelsaantal op naar wel
zevenhonderd man.

Bij het verlaten van de hal worden
we gescreend. Nee, we hebben
niks illegaal meegenomen!
De hal net een bijenkorf, het zoemt er gewoon. Je kunt nog ruiken
dat het een splinternieuw gebouw is. Braaf lopen we met Mieke
over de speciale looppaden door de hal en vergapen ons aan de
grootte en de hoogte ervan. We hoeven vandaag niet meer te
gaan sporten! Onze wandeling door de hal is voldoende. Bij het
verlaten van de hal worden we gescreend. Nee, we hebben niks
illegaal meegenomen!
Gesprek met Martijn Nielen
Nadat Mieke ons weer heeft terugbegeleid naar de meeting
room en we weer worden voorzien van koffie is het wachten op

12
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Martijn Nielen, directeur

Martijn Nielen, de directeur van de vestiging in Heijen.
Even later wandelt hij binnen en stelt zich voor. De jeugdig
ogende Martijn is duidelijk een no nonsense man. Veertig jaar is
hij onlangs geworden, moet hij bekennen. Hij is gekleed in een
spijkerbroek, een wit T-shirt en een blauw overhemd.Totaal geen
managerstype zoals je die vaak gewichtig ziet doen bij dergelijke
enorme bedrijven. We mogen hem gelijk bij zijn voornaam
aanspreken. Leuk.
Wij leggen uit wie we zijn, waar ons blad voor staat en waarom
wij komen: het bedrijf Arvato heeft het enorme Bremterrein
waar voorheen boeren hun bedrijf hadden en waar wij fijn
konden fietsen en wandelen bebouwd met wat hij zelf ook
noemt “enorme vierkante dozen”. Dat voelt lang niet altijd
goed. Bovendien gaat het in de media altijd over politieke zaken
zoals we bovenaan dit artikel al aangaven. Maar wij hebben hele
andere vragen en vuren ze af op Martijn… Wij willen zien wat
er binnen gebeurt, wat de sociale impact is van Arvato op onze
omgeving.Wie werken hier, hoe komen jullie aan zoveel mensen?
Wat kan Arvato nog meer betekenen voor Heijen en wat kan
Heijen betekenen voor Arvato? We vinden dat Arvato toch wel
met enige geheimzinnigheid is omgeven. Hoe komt dat toch…
Hoe ziet de toekomst van Arvato eruit….Zoveel vragen. Maar
Martijn neemt de tijd en vertelt.
“Jullie vinden dat Arvato geheimzinnig is. Maar ja, onze klanten
zitten niet te wachten dat er bekend wordt wat hier allemaal
gebeurt. En dat heeft te maken met de waardevolle zaken die
hier gemaakt worden.Wij als leverancier zouden heel graag open
willen vertellen wat we doen, maar in de contracten met onze
klant staat dat we dit voor ons moeten houden.” Nu we het
bedrijf gezien hebben kunnen we ons de voorwaarden van de
klanten wel voorstellen.
Werkgelegenheid
Martijn: “Werkgelegenheid noemen jullie. We hebben heel graag
mensen uit de buurt. Het draagt bij aan de flexibiliteit en niet
onbelangrijk, de reiskosten zijn lager.We kunnen helaas niet alleen
Nederlanders aannemen, de vraag naar arbeidskrachten hier is
te groot om alleen in Nederland te hoeven werven. De meeste

Daar wordt hard gewerkt!
Arvato bedrijfspand

werknemers beginnen via een uitzendbureau maar ons streven
is er altijd op gericht de mensen bij gebleken geschiktheid een
vast contract aan te bieden. Als men graag wil en de capaciteiten
heeft zijn de doorgroeimogelijkheden groot. Maar zonder
buitenlanders krijgen we de posities niet allemaal gevuld. Qua
arbeidsmarkt zitten we hier redelijk goed. Duitsland is dichtbij.
Ongeveer 80% van de mensen werkt op de werkvloer, de
overige 20% is overhead.”
De betekenis van het bedrijf voor de omgeving.
Martijn: “De impact van ons bedrijf is groot, er wordt niet alleen
bij ons werkgelegenheid geschapen maar ook de bedrijven,
restaurants en winkels in de buurt profiteren van onze
aanwezigheid.

Als onze werknemers jarig zijn
krijgen ze een bos bloemen
en denk dan niet dat we die in
Maastricht gaan bestellen!”
Als onze werknemers jarig zijn krijgen ze een bos bloemen en
denk dan niet dat we die in Maastricht gaan bestellen!”
De toekomst.
Martijn legt uit: “We kunnen hier 70.000 vierkante meter
bebouwen. Op dit moment zijn we bezig met de bouw van Hal 5.
De bouw gaat stap voor stap.We moeten eerst klanten hebben
voordat we gaan bouwen! We focussen het meest op high tech,
fashion en healthcare producten. Wij zijn een dienstverlener die
altijd op zoek is naar moeilijke processen, want daarin kunnen we
ons onderscheiden. Hoe moeilijker hoe beter, want hier zijn we
goed in. Betekent wel dat onze medewerkers hier ook in mee
moeten. Er zijn dan ook voortdurend trainingen. We zijn ook
goed in het vinden van klanten van over de hele wereld. Het gaat
inderdaad veel sneller dan we verwacht hadden. De economie
trekt aan en dat merken wij ook.We hadden niet gedacht dat we
na anderhalf jaar al weer uit moesten breiden.”

Wat kan Arvato betekenen voor het dorp Heijen?
Martijn: “We hebben geprobeerd openheid te geven. We
hebben een avond georganiseerd voor de buurtgenoten en ook
de Gemeenteraad en het College van B&W zijn hier geweest.
Binnenkort hebben we weer een bijeenkomst.” Onze suggestie
om een keer “open huis” te houden voor de inwoners van
Heijen wordt welwillend ontvangen. Hij gaat erover nadenken,
zegt hij. Wat voor hem ook belangrijk is, is een goede omgeving
van het bedrijf. Er worden nu steeds tussenoplossingen geboden,
maar de bedoeling is dat er op het gebied van toegangswegen,
fietspaden en verlichting nog wel het een en ander verbeterd
wordt. Hij geeft aan dat er van de verenigingen in Heijen geregeld
sponsorverzoeken worden gedaan. De band met Heijen moet
nog groeien, maar, zo zegt Martijn heel beslist: “We staan ervoor
open want we vinden dit belangrijk.“
En tenslotte: Wie is Martijn….?
Martijn is geboren en getogen in St. Anthonis, heeft in Tilburg
bedrijfseconomie gestudeerd. Werkt nu zes-en-een-half
jaar bij Arvato, waarvan de laatste anderhalf jaar in Heijen als
directeur. Hij is getrouwd en woont in Geldrop. Zijn hobby was
voetballen bij DSV. Alleen jammer, zo meent Martijn, dat er soms
scheidsrechters op het veld staan! Martijn was wel zo’n type, dat
met de scheidsrechter in discussie ging. Helaas zijn zijn knieën
nu “helemaal kapot”, dus voetballen zit er niet meer in. Fietsen
dan maar, dat is ook fijn om te doen. Martijn maakt natuurlijk
lange uren op zijn werk, maar sinds tweeëneenhalf jaar heeft hij
thuis een enorme trekpleister, namelijk zijn dochtertje Elisa dat
hij graag zelf naar haar bedje brengt. Maar daarna gaat de laptop
weer open en wordt er nog een paar uur flink doorgewerkt.
Conclusie
We hopen dat we met dit verhaal over de wereld achter de
schermen van de blokkendozen iets meer duidelijkheid hebben
kunnen geven over Arvato en dat Arvato bij monde van directeur
Martijn een podium heeft gekregen om wat goodwill te kweken.
Elders in het blad staat een interview met de oud-bewoners van
de Brem.
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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!

Proficiat!

“VV Heijen Kampioen 5de klasse G Seizoen 2016-2017”

Recycling van overgebleven
exemplaren van het Hèjs Nèjs….

We vragen graag even jullie aandacht voor het
volgende.
Van elke editie van het Hèjs Nèjs worden 930
exemplaren gedrukt. Soms ontvangen wij er tien of
twintig meer, als dat zo bij de drukker uitkomt. Die
exemplaren worden uitgedeeld in het dorp Heijen, het
buitengebied en bij de bedrijven op de bedrijfsterreinen.
De geïnterviewden krijgen een paar exemplaren extra,
die door ons persoonlijk thuis worden afgeleverd.
Veel blijft er dan niet over en als we ze over hebben
leggen we deze bij de Troefmar kt, waar ze in no time
verdwenen zijn. We moeten vaak mensen teleurstellen
omdat er geen exemplaren meer zijn. En dat heeft ons
op het volgende idee gebracht:
Zouden de mensen die de edities van het Hèjs Nèjs
na het lezen niet bewaren, maar bij het oud papier
doen de moeite willen nemen deze af te geven bij Jos
van de Troefmarkt? Jos heeft een kratje neergezet
waar ze in achtergelaten kunnen worden.
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Zo hebben we minder papierafval en doe je anderen
misschien een groot plezier.
We hopen dat het gaat werken. Bedankt alvast.
(Ook Jos bedankt voor de medewerking.)
Redactie Hèjs Nèjs.
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Vrouwenvoetbal in Heijen….
Je kunt niet zeggen dat VV Heijen geen gevarieerde club is. Integendeel. Met meer dan
driehonderd leden op de lijst van jong tot oud timmert de vereniging aan de weg. Tijdens
het seizoen vindt iedereen zijn of haar weg naar de voetbalvelden aan de Heikampseweg en
amuseert zich op een sportieve wijze op en rondom het veld. Wij maakten onlangs kennis met
het vrouwenteam van VV Heijen. Een bevlogen elftal dat niets liever doet dan “alles winnen”.
De vrouwen.
Een groot deel van het vrouwenteam heeft zich
voor dit interview voorafgaand aan de wekelijkse
training verzameld in de kantine rond een van de
enorme tafels. Het is voor de redactie altijd een
opsteker om te zien dat al dat geïnterview dat
wij doen ook echt leeft onder de Heijenaren. En
vrouwen zijn van nature al nieuwsgierig, laten we
eerlijk wezen mensen! Dus daar zat de hele club.

Een bevlogen elftal dat
niets liever doet dan “alles
winnen”.
Wie waren er?
Marita Wijers (steun en toeverlaat voor het elftal),
Bionda Roelofs, Noa Hol, Femke Scheffer, Mara Jans,
Tamara Guelen, Rianne Sanders, Kaylee Peeters,
Sylvia Theunissen, Sam Wijers, Suzan Deenen, en
Maxime Hopmans. Sanne Jacobs en Michelle Melis
hadden zich afgemeld voor de training. Sommigen
zijn al vanaf de mini’s lid. Rianne bijvoorbeeld was 7
jaar toen ze al ging voetballen. Sam voetbalt zelfs
al vanaf haar 6e!
De training en coaching zijn in handen van Pierre
Peeters en Robin Wijers. Op zondag tijdens de
wedstrijd is er een extra coach en dat is Aad Van
Daal. Er wordt een maal per week getraind en op
zondag zijn de wedstrijden.
In totaal telt het elftal zestien meiden in de leeftijd
van 15 tot 45 jaar. Kaylee is hun aanvoerster.
Dit is het derde seizoen als seniorenteam. De
meeste meiden zijn voortgekomen uit de diverse
jeugdteams. De competitie speelt zich af in Noord-
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Limburg en Oost-Brabant. Op het moment
van dit interview staan ze tweede in de poule
en zijn ze afhankelijk van de resultaten van de
tegenstanders of ze kampioen zullen worden of
niet. En ze willen niets liever dan dat! Vanaf nu zijn
er nog vijf wedstrijden te gaan die ze echt allemaal
zullen moeten winnen en daarbij hoort ook nog
een wedstrijd tegen de koploper. Spannend dus!
Het mooiste zou zijn als de koploper nog twee
maal zou verliezen, zo stellen ze. De stand wordt
zorgvuldig door de dames bijgehouden. Als dit Hèjs
Nèjs uitkomt weten we waarschijnlijk al meer.
Individuele kwaliteiten
Pierre en Robin zijn vol lof over hun team.We vragen
hen de individuele kwaliteiten van de speelsters te
benoemen. Een bloemlezing:
Noa: zij wordt geroemd om haar loopsnelheid en
spirit.
Bionda: geweldige keepster en licht blessuregevoelig,
“al merk je daar nooit wat van.” Ze mist geen
wedstrijd. Ze is onmisbaar want ze houdt de
onmogelijkste ballen tegen.
Femke: aanvalster, staat bekend als de “Snelle
Gazelle”. Zie je het voor je?
Mara: geëerd en bewonderd om haar techniek en
overzicht.
Tamara: verdediger en wat voor een. Ze weet zich
altijd precies op de goede plaats op te stellen. Je
moet haar drie keer passeren voor je er voorbij bent!
Rianne: is ook zo’n rots in de verdedigingsbranding.
Kaylee: ziet “alle hoeken van het veld”, is overal,
heerst en verdeelt. Een aanvoerster van jewelste.
Sylvia: “een bijtertje” op het middenveld. Ze schakelt
de beste tegenstanders rücksichtslos uit.
Sam: wat een bijzonder mooie traptechniek heeft
deze dame! Petje af.

liteiten van hun elftal
Robin en Pierre bespreken de kwa

Maxime: dé cornerspecialist, staat haar mannetje in de
aanval.
Suzan: is sterk, bijt zich vast in haar tegenstander, een
constante verdediger, links back
Ook Kelly Martens hoort bij dit elftal, zij is op dit moment
zwanger. Elke Van Daal heeft helaas een langdurige blessure.
En wat vinden de meiden van Pierre en Robin?
Ja, nu wordt het even stil, toch. Maar al snel zijn ze het
eens: Pierre is er goed in de speelsters precies op de juiste
positie te zetten en gebruik te maken van alle kwaliteiten
die in het veld voorradig zijn. Dat werkt enorm motiverend.
En Robin? Hij stopt ontzettend veel energie in de training,
straalt rust uit en bovendien, niet onbelangrijk… hij ziet er
goed uit. (Daar moet hij toch even van blozen…)
Robin is pas één keer boos op de meiden geworden.Van
kwaadheid brak hij een potlood doormidden. Aj.
Pierre is dit seizoen bijzonder trots op zijn team, een team
dat in de lift zit, zo meent hij.“Ze laten met vlagen prachtig
voetbal zien.” Het is vooral ook een gezellig team. De
sponsor weet wel waar hij aan begonnen is! Hopmans
Banden Heijen heeft het team fris en fruitig aangekleed in
rode outfits met het Hopmans logo erop en als ze een
keer komen kijken naar “hun” team trakteren ze steevast
op een drankje aan de tap.
Een minpuntje dat ze aandragen is dat zowel Pierre
als Robin aangegeven heeft te willen stoppen aan het
eind van het seizoen. Maar de meiden gaan echt al hun

in zwart-gele outfit!
Nee, je komt er niet langs, meisje

charmes nog in de strijd gooien om dit te voorkomen.
Pierre: “Je moet stoppen op je hoogtepunt.” Geen begrip
van zijn meiden. Die vinden dit maar niks. En zeker niet als
ze kampioen zouden worden.
Wordt (misschien of hopelijk) vervolgd.
Rabo Clubkas Campagne
Het team is opgegeven als een van de deelnemers aan
het Rabo Clubkas Campagne.
Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Land
van Cuijk & Maasduinen bankieren, en voldoen aan de
voorwaarden, kunnen meedoen aan de Rabobank
Clubkas Campagne. De leden van de Rabobank bepalen
welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en
hoe hoog dit bedrag is.
Mochten ze hiervan een bedrag ontvangen dan zal dat
worden gebruikt voor promotiedoeleinden.
EK vrouwenvoetbal in Nederland
Dit jaar is het Europees kampioenschap voor
vrouwenvoetbal in Nederland. Er zijn al plannen in de
maak daar samen naar toe te gaan.
Geïnteresseerd?
Nieuwe leden voor dit team zijn van harte welkom
trouwens.Vanaf 15 jaar kun je meedoen. Kom gerust eens
kijken of trap een balletje mee op de training.

Rianne in actie
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Rijklaar vanaf

€ 14.745
Private Lease vanaf

€ 239

/mnd

DE KARL ROCKS.

LEKKER STOER.
Ontdek de wilde versie van ons instapmodel: de Opel KARL ROCKS. Met zijn SUV-achtige kenmerken en tweekleurige lichtmetalen
wielen heeft hij een nóg sportievere uitstraling. Deze nieuwe compacte stadscrossover met hoge zit biedt 5 deuren, 5 volwaardige
zitplaatsen en een luxe uitrusting. Toch rijdt u ‘m al vanaf € 14.745 of € 239 per maand met Opel Private Lease. De KARL ROCKS
staat nú in onze showroom, klaar voor een wervelende proefrit. Let’s rock!

AUTO JETTEN CUIJK
Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 5,6-4,0; km/liter: 17,9-25,0; CO2 gr/km: 105-101.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

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

bedrijfsinterview

Dick Jetten heeft een band
met “gunne kant”.
Zoals je van ons gewend bent interviewen wij geregeld onze adverteerders die met hun advertentie ons blad financieel
steunen. Deze keer was Dick Jetten (50) aan de beurt. Dick Jetten is directeur van Opel-dealer Jetten in Cuijk. Maar
het bedrijf heeft zijn roots in Gennep, in de Zandstraat. Het bedrijf werd gesticht door overgrootvader Dries Jetten,
die in 1898 een rijwielhandel begon. Ruim negentig jaar geleden, in 1904, uitgebreid met de verkoop en reparatie van
“automobielen”. Een fraaie foto van het pand met de ouderwetse auto’s ervoor vind je op de volgende bladzijde. Wie
herkent er het pand van het Kruidvat hier nog in?? Opel-dealer Auto Jetten is een begrip in onze regio. Dick adverteert
in het Hèjs Nèjs vanwege de verbondenheid die hij voelt met de omgeving Heijen - Gennep. Sinds twee jaar is hij ook
aangewezen als Opel-dealer voor Noord Limburg. Logisch dus dat hij via Hèjs Nèjs meer bekendheid hieraan wil
geven. “Het zou leuk zijn als onze Heijense klanten een reactie geven op dit artikel”, aldus Dick.
Dick Jetten
Dick mag dan wel directeur zijn van Auto Jetten, ons gesprek
nam een hele andere, zeer verrassende wending. Hoewel de
glanzende autoshowroom en de garage prominent rondom
ons aanwezig waren, ging ons interview voornamelijk over
zijn interesses, die echt niet alleen auto’s betreffen. Nee, Dick
Jetten blijkt een veelzijdig man die een grote betrokkenheid
voelt met het gebied waar hij geboren en getogen is en waar
zijn familieroots liggen. Een historisch besef dat je maar zelden
bij mensen met een technische achtergrond aantreft. Dick: “ik
ben zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de streek, het
bedrijf en van onze familie. Geschiedenis maakt een veel beter
begrip van het heden en de toekomst mogelijk.” De familie is
er een van molenaars, bierbrouwers, kuipers en handelslieden.
Daaruit kwam de winkel in koloniale waar voort van Jetten van
Dijk in de Niersstraat. Voor de ouderen onder ons een begrip.
Maar overgrootvader Dries Jetten zag meer mogelijkheden. Hij
was een ware pionier op het gebied van fietsen, motoren en
automobielen en hield zelfs een vliegdemonstratie in Gennep in
1919, een fenomeen dat nog nooit eerder in Gennep vertoond
was.
Het spook van Huys Heijen
Dick, woonachtig in Boxmeer, heeft dus een grote
belangstelling voor ”onze” kant van de Maas en zeker ook
voor Heijen. Als jonge jongen kwam hij al op bezoek op het
kasteel van toen nog Peter Roovers. Hij hing aan zijn lippen
als Peter verhalen vertelde en dat kon hij als de beste.

Ademloos hoorde de jeugdige Dick
over de ontmoeting tussen kasteelheer
en het spook van Huys Heijen…
Ademloos hoorde de jeugdige Dick over de ontmoeting tussen
kasteelheer en het spook van Huys Heijen…
Peter vond het ook helemaal geen bezwaar dat Dick op eigen
houtje als tienjarig menneke het hele, in zijn ogen mystieke, kasteel
ging bekijken. Hij klom zelfs de toren in en zag het machtige
uitzicht over de Maas. Maar natuurlijk was hij ook op zoek naar
het “spook” dat hier moest wonen: de mysterieuze gestalte waar
de kasteelheer serieus over verteld had. En je gelooft het of niet.
Bij toeval hing boven in de toren een spiegel waar Dick ineens
zijn eigen spiegelbeeld zag maar dan als een soort schim tegen
de ondergaande zon. Daar was het spook! Pas enkele tellen
later begreep Dick dat hij naar zijn eigen beeltenis staarde. “Ik
schrok me een ongeluk” vertelt Dick,“ik dacht oog in oog te staan
met het kasteelspook, maar ik was het zelf! Onvergetelijk!” Een
buitengewone ervaring waar hij met smaak over kan vertellen.
De broer en zus van Dick zijn beiden kunstenaar geworden, zijn
broer is schilder en zijn zus maakt de mooiste textiele werken en
het is dus geen wonder dat Dick hier toch een staartje van mee
gekregen heeft. Dick bewondert het oeuvre van Richard Smeets
die ondanks zijn internationale bekendheid toch Heijen trouw
gebleven is. Het dorp Heijen vormt een hechte club, zo meent hij
en dat is een goede zaak. Elk dorp heeft doeners die bijdragen aan
het gemeenschapsgevoel en er voor zorgen dat er daadwerkelijk
iets in het dorp gebeurt.
vervolg op blz 20
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het bedrijf Auto Jetten!

Het bedrijf Auto Jetten
In deze tijd van grootschaligheid heeft Dick juist gekozen om
vanuit één vestiging het beste uit zijn mensen en het bedrijf
te halen. Dick zegt: “De trend van nu is: bedrijven moeten
steeds groter worden. Maar de klant wil zich als klant thuis
voelen. Daarom is het helemaal niet belangrijk of een bedrijf
vier of vijf vestigingen heeft. Ik wil mij onderscheiden door de
persoonlijke omgang met de klanten. Opelrijders zijn trouw
aan hun merk en die loyaliteit, dat is iets wat heel goed bij mijn
type bedrijf past. Het gaat om het contact tussen mijn team en
onze klanten… We zijn een typisch familiebedrijf.
Ik wil mij onderscheiden door de persoonlijke omgang met
de klanten.
In onze historie hebben we al heel wat meegemaakt, twee
wereldoorlogen en de oliecrises. Daardoor kies ik liever voor
succes op de langere termijn in plaats van korte termijnwinst.
Ik heb dan ook grote bewondering voor bijvoorbeeld mijn
overgrootvader Dries die als een echte pionier de eerste
auto naar Gennep bracht en al in 1926 besloot GM dealer te
worden. Helaas heb ik hem niet gekend. Hij overleed in 1961.
Ook mijn grootvader en mijn vader vormen een belangrijke
inspiratiebron voor me.”

20

des uit het Opel assortiment
Dick bij een van de mooiste boli

met het verkopen en repareren van Opel personen- en
bedrijfswagens, maar zeker ook een grote maatschappelijke
betrokkenheid toont. Zo heeft Auto Jetten in nauwe
samenwerking met Uitvaartonderneming Schrijen en Hospice
Cocon in St. Anthonis een Opel beschikbaar gesteld voor
een speciaal doel. Namelijk om de vrijwilligers die de zware
intakegesprekken houden met mensen die Hospice Cocon als
hun laatste adres wensen, een gemakkelijke en veilige manier
van vervoer te bieden. Daar krijg je toch kippenvel van! Geen
wonder dat Dick en ook Piet Schrijen enorm veel positieve
reacties ontvingen op dit opmerkelijke initiatief.

Dick: “Je hoeft alleen maar
even na te denken over hoe je zelf
geholpen en behandeld zou willen
worden en dit als uitgangspunt
nemen. Dan volgt de rest vanzelf.”

Opel Commodore
Hij vindt het leuk om te horen dat Heijenaar Nol Simons nog
steeds rondrijdt in een zwarte Opel Commodore die vroeger
aan Fred Steinmann en Jan van Arensbergen heeft toebehoord.
Dick benadrukt: “Auto Jetten is een familiebedrijf en al ben ik
de enige Jetten die hier werkt, al mijn zeventien medewerkers
behoren tot de familie. Mijn opvolging is nog niet geregeld. Ik
heb twee dochters van tien en zes jaar en mijn broer en zus
zitten niet in het bedrijf. Maar ik lig er niet wakker van.”

Dick: “Je hoeft alleen maar even na te denken over hoe je
zelf geholpen en behandeld zou willen worden en dit als
uitgangspunt nemen. Dan volgt de rest vanzelf.”
Dick heeft zijn leven lang al belangstelling voor historische zaken
en het is dus niet verwonderlijk dat hij al dertig jaar voorzitter
van de Historische Kring Boxmeer is. Deze Kring weet nog
steeds opmerkelijke ontdekkingen onder de aandacht te
brengen. Er is nog zoveel te ontdekken beweert Dick. Zeker
met behulp van de sociale media komt er nog zo ontzettend
veel naar boven. Voor zijn verdiensten mocht hij onlangs een
Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen.

Verantwoordelijkheidsgevoel voor onze leefomgeving
Op de heldere website van Auto Jetten (www.autojetten.nl)
hadden we al gelezen dat het bedrijf zich niet alleen bezighoudt

“Ik ben ook erg geïnteresseerd in het welzijn van de aarde. Dat
klinkt gek als autodealer omdat je zeker een bijdrage levert
aan de klimaatverandering. Maar toch kan de auto-industrie op
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idvat!
Pand Jetten in 1904, nu pand Kru

Dick Jetten

Dick met een echte klassieker!

korte termijn een groot verschil maken. Denk aan de snelle
ontwikkeling van elektrische auto’s. Het heeft allemaal mijn
grootste aandacht. Zelfs een tankstation kan verantwoord
omspringen met het milieu. Over milieuzaken moet je goed
nadenken. Ik wil in mijn bedrijf zo duurzaam mogelijk bezig
zijn. We hebben het verantwoordelijkheidsgevoel voor onze
omgeving nodig. De politiek moet de mensen prikkelen:
nadenken over het welzijn van mens en dier. Heel belangrijk.”
Zijn creatieve geest en zijn technische kennis heeft Dick ten
volle benut bij de realisering van het pand aan de Ewinkel
nummer 4 in Cuijk, dat elf jaar geleden gebouwd werd. Aan
elk detail is de grootst mogelijk aandacht besteed. Alleen al de
verlichting in de garage is van uitzonderlijke kwaliteit en zorgt
ervoor dat de mensen “schaduwloos” kunnen werken.
Geluksmoment
We vragen Dick waar hij trots op is. Natuurlijk staan zijn gezin
en het bedrijf met stip bovenaan.Toch geeft hij deze vraag nog
een opmerkelijke twist. Hij zegt: “Je kunt beter vragen waar
mensen gelukkig van worden!” Prima idee, Dick, dat nemen we
mee naar Heijen voor toekomstige interviews. Maar geef ons
eerst maar een voorbeeld!
Dick vertelt dan, wel met enige terughoudendheid, over een
geluksmoment dat hij op Sinterklaasavond vorig jaar beleefd
heeft. Maar het verhaal is te mooi om het hier niet te vermelden.
Zijn jongste dochter van zes gelooft nog heilig in de Sint. Ze
zit in groep 3. In haar klas zit een meisje uit Syrië. Gevlucht
met haar moeder en haar vier broertjes en zusjes. Vader is
slachtoffer geworden van het oorlogsgeweld in dat land. Je wilt
niet weten wat deze vrouw met haar vijf kinderen heeft moeten
doorstaan om hier in het veilige Nederland aan te komen. In
overleg met de klassenjuf en met behulp van enige vrienden
van de familie werd een grote zak met prachtige cadeautjes
klaargemaakt voor dit getroffen gezin. Een brief vertaald in
het Arabisch ging mee in de zak voor de nodige uitleg. Dick

ging op 5 december samen met zijn oudste dochter naar het
huis van de familie. Ze zetten de zak voor de deur en belden
aan. Daarna renden ze samen terug naar de auto en erachter
weggedoken wachtten ze op de reactie. De deur vloog open
en de echo van de juichkreten van de kinderen is iets dat Dick
nu nog in zijn hoofd hoort. De ontroering is merkbaar in zijn
stem. Zijn dochter heeft hij op het hart gedrukt: “Dit moment
mag je nooit, nooit meer vergeten.”
Er zijn zoveel dingen die je om de hoek, dicht bij huis kunt
realiseren die bijdragen aan een fijn leefklimaat. Haaks op wat
landelijk en in de wereld gebeurt.
Rondleiding door het bedrijf.
Altijd een leuk onderdeel van een bedrijfsinterview.Zo ook deze
keer.We zien een soepele organisatie. De goederenstroom, lees
de eindeloze voorraad auto-onderdelen, gaat gestroomlijnd.
Digitaal, technisch en sociaal is dit bedrijf tiptop in orde. De
mensen die er werken stralen uit dat ze een perfect onderdeel
vormen samen met hun bevlogen directeur. De telefonist is
gehandicapt en zit in een rolstoel. De hulphond ligt naast hem.
Kan allemaal bij Jetten.
Een man die “gunne kant” van de Maas in zijn hart meedraagt
en dat ook in de praktijk brengt. We zijn zuinig op het gebruik
van de uitdrukking, maar dit interview verdient zonder meer
de kwalificatie: een Toppertje.
Auto Jetten Cuijk BV
Ewinkel 4
5431 ND Cuijk
Telefoon 0485-336500
Internet: www.autojetten.nl
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Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Leef Vrij

Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

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

Gennep is dit jaar ‘the place to be’. Het historisch stadje viert maar liefst twee jubilea: 400 jaar
stadhuis Gennep en 500 jaar Reformatie. Aan beide jubilea wordt het hele jaar met festiviteiten,
exposities, concerten en lezingen aandacht besteed.
Zo staat Gennep op 10 en 11 juni in het teken van de schone kunsten tijdens een levendig
kunst- en theaterweekend op de Markt en rondom het gemeentekantoor. Zondag 18 juni
komt een eeuwenoude traditie weer tot leven tijdens een historische sacramentsprocessie.
De St. Martinusparochie, bisdom Roermond, het Martinusgilde, harmonie Unitas et Fidelitas,
diverse koren en anderen verlenen hieraan hun medewerking. Een andere traditie staat op
zaterdag 24 juni centraal tijdens een gilden ontmoetingsdag met demonstraties en historische
spelen. In het historisch weekend van 1 en 2 juli herleeft het centrum van Gennep van vier
eeuwen geleden met onder meer een 17e -eeuwse handelsmarkt en oude ambachten.
Bovendien heeft het Genneps centrum iedere zaterdag van 24 juni t/m 26 augustus onder
de vlag van Summmertime heel veel muziek en activiteiten te bieden. Op zaterdag 8 juli zal
ook fanfare EMM deelnemen aan Summmertime. Verder staan dit jaar diverse concerten
gepland waaronder een klassiek concert op zaterdag 10 juni in de Protestantse Kerk. En niet
te vergeten vanaf zaterdag 17 juni is in Museum Het Petershuis de expositie ’400 jaar lokale
geschiedenis’ te zien. Bekijk het uitgebreide programma op www.stadhuisgennep400jaar.nl  

Sponsormogelijkheid
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Heisa

Ontmoetingen

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

Juni

2017

Zondag 28 mei 11.00 uur
1e Heilige Communie,
familie-eucharistieviering
Zaterdag 3 juni
geen dienst
Zondag 04 juni 11.00 uur
Pinksteren, Eucharistieviering in de Heisatent met fanfare EMM
Maandag 05 juni
2e Pinksterdag, geen dienst
Zaterdag 10 juni
geen dienst
Zondag 11 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor
Zaterdag 17 juni
geen dienst
Zondag 18 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 24juni 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zondag 25 juni 09.30 uur
Eucharistieviering
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Soms loopt een mens te zoeken naar dingen die vlak voor zijn neus liggen.
Als een ander dan zegt: “Kijk, daar ligt het, het bijt je bijna”, dan kunnen we
ons wel voor ons hoofd slaan omdat we liepen te zoeken naar iets dat ons
praktisch in de schoot werd geworpen. Overkwam ons dat nu alleen maar
met een beurs, een schaar of een sleutel dan was dat zo’n ramp nog niet.
Doch ook van heel mooie en gelukkigmakende dingen zien we soms niet
hoe nabij ze ons zijn. Je hoort wel eens: “Als ik God eens kon zien dan zou
ik wellicht van Hem kunnen houden”. We kunnen evenwel net zo vaak iets
van God ervaren als we willen. Wilt u iets weten van Gods grootheid: kijk
dan ’s avonds eens naar de sterren, want in die ontelbare hemellichamen, die
ons toelachen met hun vriendelijke licht, straalt iets van de grootheid en van
de vriendelijkheid van God. Wilt u weten hoe en wie God is: lees dan eens
die prachtige geschiedenis hoe Hij eeuw in, eeuw uit een volk verzorgde
en beschermde als een Vader, ondanks alle wispelturigheid en dwarsheid
van dat volk. Wilt u iets weten van het hart van God, bezint u dan eens op
de liefde waarmee mensen met elkaar omgaan. God speelt daar doorheen.
We kunnen er uit aflezen hoe God voor ons is. Wij beginnen niet, maar
God. Hij wekt in ons de liefde voor elkaar. Zijn geest van liefde gaat ons dan
doorzinderen en vervullen om elkaar te beminnen met iets van zijn kracht,
zijn mildheid en trouw tot aan de dood. Liefde is altijd godsdienstig want het
is iets van God, dat zichtbaar wordt in ons. Ze ontspringt aan de bron van
alle liefde en mondt uit in de oceaan van alle goedheid: het goede hart van
God zelf. Het sprookje van de man wiens handen alles in goud veranderden
wat hij aanraakte, wordt dagelijks werkelijkheid waar mensen elkaar echt,
van harte liefhebben, waar mensen zich in liefde aan elkaar geven. Dan zijn
mensen voor elkaar een levend teken van Gods aanwezigheid op deze aarde.
Zelfs de eenvoudigste dingen, die ze verrichten in liefde voor elkaar, krijgen
dan een heel eigen glans en diepte.
Pastoor H. Reijnen

Vieringenschema
Het is alweer tijd om het vieringenschema voor de periode september
2017 t/m januari 2018 te maken. Dus graag ontvangen wij weer bericht als
u een bijdrage levert aan een mis of dienst. Geef dan zo spoedig mogelijk
de datum en verdere gegevens door aan Tiny Maas via e-mailadres
cornelismaas@home.nl. Tiny wil het nieuwe schema voor de vakantie
klaar hebben, daarom het verzoek om uiterlijk de eerste week van juli uw
bijdrage kenbaar te maken.
Hierna wordt het volledige overzicht rondgestuurd. Bij voorbaat dank
voor het doorgeven en voor uw deelname aan de viering.

Heisa

Opbrengst Vastenactie 2017

In memoriam: Cis Raijmakers

In mei hebben we al vermeld dat de kinderen van onze
basisschool De Heggerank het mooie bedrag van € €711,20
hebben opgehaald. Diverse kinderen hebben in tekst of
met een tekening beschreven hoe ze dit gedaan en beleefd
hebben. Op deze Heisa-parochiepagina ziet u enkele van
deze stukjes.
Via het vastenzakje hebben alle mensen uit Heijen ook
nog hun bijdrage kunnen leveren. Door de ingeleverde
vastenzakjes in de kerk of bij pastoor is nog het bedrag
ontvangen van € 319,47.
Alle inwoners van Heijen samen hebben dus € 1.030,67 bij
elkaar gebracht om de drie goede doelen, de projecten van
pater Gruijters, Jan Laarakker en het bisdom, te ondersteunen.
Wij bedanken iedereen, jong en oud, voor zijn of haar inzet
en bijdrage. Er zullen weer veel mensen mee geholpen
worden. Bedankt! Het kerkbestuur

Cis werd geboren op 7 augustus 1923 in Bergen. Haar
ouders, Piet Raijmakers en Hendrina Jans kregen zes
kinderen: vijf meisjes en één jongen. Piet, ook bekend
onder de naam “Schoene Piet”, en zijn vrouw hadden
een winkel aan de Hoofdstraat in Heijen, waar Piet
ook schoenen repareerde. Tijdens de evacuatietijd in
1944-1945 was het gezin ondergebracht in Beltrum,
in de Achterhoek. Na de oorlog werd de winkel weer
opgestart. Samen met Cis en haar zus Truus bleven Piet
en Hendrina de winkel aanhouden tot aan hun dood.
Nadat de winkel was verkocht gingen Cis en Truus aan
de Sleedoornstraat in Heijen wonen. Na een aantal
jaren kreeg Cis helaas een hersenbloeding en moest
ze worden opgenomen in Norbertushof te Gennep.
Terwijl zij daar verbleef, kwam Truus te overlijden. Cis
die, ondanks de goede verzorging, zeer tegen haar zin
op Norbertushof verbleef, zag toen haar kans schoon
om weer terug te gaan naar Heijen. Door veel hulp
van de thuiszorg kon ze daar blijven wonen tot aan
haar overlijden. Cis ging er graag op uit.Twee keer in de
week naar de stad, een keer naar Arnhem, de andere
keer naar Nijmegen. Ze bezocht meerdere keren per
week “de oude mensen” in Huize Norbertus. Op een
dag ging het goed mis: Cis werd aangereden en kwam
ten val. Fietsen was daarna helaas niet meer mogelijk.
Treinreizen wel! Elke maand ging ze een dag “treinen”
met Joke. Ze hebben samen wel zo ongeveer elke grote
stad in Nederland bezocht. De NS had een speciaal
plekje bij haar. De laatste jaren werd het leven voor Cis
er niet gemakkelijker op en werden de bezoekjes van
haar familie steeds belangrijker. Dankzij de goede hulp
van de thuiszorg, maar ook van vele anderen bleef het
leven voor Cis nog draaglijk. Ze overleed op vrijdag 21
april 2017. Met haar ging een bijzonder mens van ons
heen. Moge zij rusten in vrede.

Doop

Op 6 mei ontvingen twee kinderen het heilig doopsel:
Mike Kraus, Havikstraat 8 uit Gennep en Rick Spanjers,
Heikampseweg 16.
Yara van Wanroij, Nieuwwijkstraat 36 wordt op 10 juni
gedoopt. Wij wensen alle kinderen samen met hun ouders
en verdere familie en vrienden alle geluk toe.
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Gratis waardebepaling
bel 0485-820202
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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

Interview

De Groenapostelen van Heijen….
In eerste instantie tellen we er zelfs precies twaalf, maar bij hertelling blijken het er
vijftien te zijn. Waar hébben jullie het over, vraag je je nu af. Wel, wij waren op bezoek bij de mannen die gedurende negen maanden per jaar het groen rondom de
kerk en het kerkhof tiptop in orde houden. We werden in het kerkenzaaltje hartelijk
welkom geheten door Harrie Ronnes, het aanspreekpunt van deze groep. Hij vond
het heel moj dat deze mensen nu eens onder de aandacht werden gebracht.
Gekakel
Dames, even onder elkaar….Wij hebben de naam
dat we onze mond niet kunnen houden… Nou,
je moet eens om de tafel gaan zitten met vijftien
mannen. Dan moet je als redactielid erbij gaan stáán
om er bovenuit te kunnen komen. Slechts “enkele
seconden” lukt het om de heren stil te krijgen. Maar
goed, na anderhalf uur hadden we toch genoeg stof
bij elkaar “geharkt” voor een artikel.
Wie zitten er in de groenploegen?
We doen een voorstellingsrondje: Cor Gerrits
(82), Huub Tissen (85), Wim Rühl (75), Toon
Hendriks (75), Gerrit Broeks (83), Sjef Klaassen
(77), Toon Theunissen (82), Henk Lucassen (83),
Martien Miggiels (81), Leo de Rijck (78), Johan
Poels (69), Tonnie Arnoldussen (66), Thei van
Haare (81), Bert van Driel (78) en Harrie Ronnes
(75). De koffie wordt gezet en geschonken
door Annie de Rijck, Gonnie Rühl en Anneke
van Haare. Want de rolverdeling man/vrouw in
dezen is traditioneel te noemen. De heren doen
het harde werk en de vrouwen het gemakkelijke
werk. Daar komt het volgens hen op neer. Ja, ja!
Zo lusten we er nog wel een paar!

De heren doen het harde
werk en de vrouwen het
gemakkelijke werk.

De mannen werken op de eerste maandag van de
maand op het kerkhof en de laatste vrijdag van de
maand rondom de kerk. Sommigen doen beide
klussen, de rest heeft gekozen voor een van de twee.
Hoe is het ontstaan?
Daar moet even over gediscussieerd worden, maar
de namen die worden genoemd zijn Harrie Frederix
en Ben Toonen. Later opgevolgd door Huub Tissen en
Jacq. Boekholt. Toen Jacq. in het ziekenhuis lag met zijn
gezondheidsproblemen ging Johan Poels af en toe
bij hem bezoek. Johan: “Bij mijn laatste ziekenbezoek
beloofde ik Jacq. dat ik zijn schoffelwerkzaamheden op
het kerkhof zou overnemen zolang hij niet hersteld was.
Jacq. was heel blij met mijn toezegging te helpen. Het
ontroerde hem. Helaas is Jacq. overleden, maar als ik
nu op het kerkhof aan het schoffelen ben geeft het me
een goed gevoel Jacq.’s vrijwilligerswerk overgenomen
te hebben. Ik denk wel dat hij er blij mee is.” Intussen
zijn wel meer mannen uit de ploeg overleden maar
op een of andere manier komen er dan toch ook
weer nieuwe vrijwilligers bij. Zo is Martien Miggiels
tot de groep toegetreden nadat zijn broer Cor was
overleden. De club blijft daardoor aardig op peil.
Wat zijn de werkzaamheden?
Ze noemen van alles op: schoffelen, groen opladen en naar
het stort brengen, verzakkingen van de graven met zand
aanvullen, de heg bijhouden en niet te vergeten: de rommel
vervolg op blz 29
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Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl
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Groepsfoto op de werkplek...

opruimen. Dat laatste is wel echt een dingetje. Geregeld treffen
ze in de struiken hondenpoep aan. Een ergernis die ze allemaal
delen. Bah! En plastic flessen en potjes. Die potjes vinden ze het
meest op het kerkhof als mensen de potjes met aarde van de
uitgebloeide plantjes en bloemetjes op de composthoop gooien.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden nemen de schoffelaars
het groen zo veel mogelijk mee. Die gaat “in de landbouw” en
ook het zand voor het tegengaan van de verzakkingen op het
kerkhof hebben ze meestal zelf. En iedereen brengt zijn eigen
schoffel mee. Blijft-ie tenminste mooi blinken, zo is de algemene
opvatting.
Ook in de kerk hebben de heren een taak. Zo is er een groep die
jaarlijks de kerststal opbouwt, de kerstbomen ophaalt en optuigt.
Ook zware klussen in de kerk nemen ze voor hun rekening. Het
makkelijke werk is immers voor de vrouwen….
Trots
De mannen zijn trots op hun prestaties. En ook de pastoor is blij met
zijn groenapostelen. En dat mag hij ook wel zijn.Vooral de mensen
die op het kerkhof werken zijn tevreden. Ze krijgen immers nóóit
klachten. “Op het kerkhof is er nog gèn ènne die het afgekeurd
hèt…” Maar ook de mannen rondom de kerk hebben een goed
gevoel over hun vrijwilligerswerk.

“Op het kerkhof is er nog gèn
ènne die het afgekeurd hèt…”
Na het zware werk is het goed uitrusten bij de dames die de
koffie hebben gezet. Dat is een vaste gewoonte. Als er een jarig
is wordt er op een “dikke koek” getrakteerd. Een keer per twee
jaar krijgen ze een dankjewel van de kerk. De laatste keer was
dat een lekkere brunch bij Schuttershof nadat ze met z’n allen
eerst naar de H.Mis waren geweest. En ook de KBO vergeet hen
niet. Die biedt jaarlijks een ochtendje aan in het kerkenzaaltje
met koffie, vlaai en een borreltje. Heel gezellig allemaal.
En tijdens het schoffelen, snoeien, harken en koffiedrinken wordt
natuurlijk ook het Hèjjese Nèjs doorgenomen. Zo blijven ze op
de hoogte van ieders wel en wee.
Dank jullie wel, lieve mannen, voor jullie geweldige werk. Jullie
verdienen straks een plaatsje heel hoog in de hemel. Het was
een groot genoegen om met jullie te praten en dat praten…..
dat deden jullie heel goed!
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Archief Historisch Heijen

Henk en Sonja

Hoe is het toch met… de oud-Brembewoners?
Het Bremnummer
We zijn al enige tijd bezig met het idee aandacht te
besteden aan De Brem: vooral hoe gaat het met de
vroegere bewoners en hoe staat het industrieterrein
De Brem er nu voor? Elders in dit nummer, dat wij het
Bremnummer noemen, kun je het interview lezen dat
wij hadden met Martijn Nielen, directeur van Arvato. Dit
enorme bedrijf neemt een groot deel van de beschikbare
ruimte in. Ruimte waar vroeger een vijftal boerderijen
en een minicamping gevestigd waren. Ruimte om te
recreëren, te wandelen en te fietsen. Er is weinig meer
van over.
Om het plaatje over de Brem compleet te maken namen
we contact op met de vroegere bewoners:
John en Liesbeth Rühl (Brem 1), Henk en Sonja van
IJzendoorn (Brem 3), Henk en Belinda Fleuren van
Minicamping De Merelhoeve, Hein en Hannie Willems
(Langeven 8) en Kees Vermeulen (Brem 7) en nodigden
hen uit voor een interview ten huize van Hein en Hannie
Willems die tegenwoordig aan de Hommersumseweg
wonen. De familie Fleuren liet ons weten geen behoefte
te hebben aan een interview maar stuurde ons wel een
stukje tekst, dat wij hieronder opnemen. Kees Vermeulen
gaf aan erover na te willen denken maar heeft zich niet
gemeld. Uiteraard ons respect voor de keuzes. Op Brem
nummer 5 woonden de drie vrijgezelle broers Verhoeven,
die alle drie reeds overleden zijn. Ook hun boerderij is door
de aanleg van het Industrieterrein De Brem afgebroken.
De geschiedenis.
Het eerste deel van de geschiedenis van de drie paren is
min of meer identiek. In 2001 kregen ze als donderslag bij
heldere hemel een brief van de gemeente waarin de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten werd uitgelegd. Deze brief
hebben meerdere gezinnen aan de Brem ontvangen. Het
Voorkeursrecht betekent feitelijk dat je je bezit alleen nog
maar aan de gemeente kunt verkopen. De gemeente heeft
het eerste recht van koop. Het betekent ook het bedrijf
aan banden wordt gelegd. Zoals ze het zelf uitdrukken: “Je
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hoeft alleen nog maar op de winkel te passen.”
Liesbeth: “Je hoopt dan in het begin dat het vrij snel gaat. Het
werd echter al snel duidelijk dat de procedures aardig wat tijd
in beslag zouden nemen. De gemeentelijke molens draaien heel
anders dan die van een individueel bedrijf. Men opereert allebei
op een heel ander niveau. Een ambtenaar mag niets toezeggen
of beslissen en moet altijd eerst terugkoppelen. Dan is het laatste
woord aan het gemeentebestuur. Het gaat over veel lagen
heen, terwijl een kleine zelfstandige juist snel en gericht moet
beslissen. Het is als ondernemer lastig om met de gemeente
te onderhandelen en te werken.” Deze mening wordt door
allemaal gedeeld. Oriënteren op andere mogelijkheden was
lastig. Je moest steeds maar afwachten en allemaal hadden ze
het gevoel dat ze min of meer aan het lijntje werden gehouden.
“Het was dubbelzinnig,” aldus Sonja, “je moet door met je leven,
maar tegelijkertijd de focus ergens anders proberen te leggen.
Koop maar, zei de gemeente, terwijl je nog helemaal niet weet
wat je te besteden hebt! Als ondernemer heb je het dan al niet
gemakkelijk, maar ook niet als gezin.” Uiteindelijk, na jaren, kwam
het Industrieterrein De Brem dichterbij. Eerst nog een hoop
gedimdam over de wijziging van het bestemmingsplan. Zolang dat
niet geregeld was kon de gemeente ook niets uitrichten. Het ging
voortdurend in golfbewegingen, zo leggen ze uit. Dan gebeurde er
een hele tijd niets en dan weer ineens van alles tegelijk. Wat ook
niet bijdroeg aan stabiliteit was dat er regelmatig wisselingen van
ambtenaren plaatsvonden. Of een ambtenaar had iets toegezegd
waar hij achteraf geen bevoegdheid voor had. Soms om gek van te
worden! Op een gegeven moment was het:“Take it or leave it”. Je
kunt niet verder met je bedrijf en dat wil je graag. Je hoopt eigenlijk
dat de gemeente in een dergelijk geval met je meedenkt, maar die
ervaring hebben ze helaas niet altijd!
De individuele situaties
Hannie en Hein Willems (54 en 60 jaar) woonden vroeger aan
het Langeven en hadden legbatterijen. Deze werden landelijk
verboden vanaf 1-1-2012, later iets verlengd naar 1-7-2012. Dit
besluit werd tijdig bekend gemaakt en iedereen dacht: “Dan zijn
Hannie en Hein wel weg”. Dat was dus niet het geval en zo
bloedde het bedrijf als het ware dood. Men kreeg ook geen
vergunning meer het bedrijf aan te passen. De bestemming
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was inmiddels ook gewijzigd. Ze werden vanuit de gemeente zelfs
beticht van illegaal wonen, omdat het huiskavel op het Langeven
immers bedrijventerrein was geworden. Die opmerking van destijds
steekt nog na. Toen Arvato begon te bouwen zaten ze nog steeds
aan het Langeven. “Het scheelde niet veel of jullie zaten met jullie
huis onder het dak van Arvato,” zo merken wij op. Ja, dat was wel
een rare situatie. Achter wat nu de deuren nummer 17 en 18 van
Arvato zijn stond het huis van Hein en Hannie. Ze verhuisden naar
de Hommersumseweg nummer 30 en betrokken daar een nieuw
huis met vier hectare agrarische grond eromheen. De grond wordt
voornamelijk gebruikt voor akkerbouw (maïs). “Hier prutsen we
verder, om het zo maar te zeggen,” aldus Hein en Hannie.
Henk en Sonja van IJzendoorn (62 en 59 jaar). Henk woonde al
vanaf 1965 in Heijen. Zijn familie boerde vanuit de boerderij die bij
het kasteel stond. Henk en Sonja betrokken het pand Brem 3 en
woonden daar twintig jaar. Ze kregen drie zonen. Pand Brem 3 was
eerst eigendom van Jan Coenen die naar de Elskamp verhuisde. Op
de Brem had het paar eerst melkkoeien, stieren en vleesvee. Paarden
waren er al op de kasteelboerderij en zijn ook mee verhuisd naar
de Brem. Sonja en Henk zijn beiden zeer ervaren in de omgang met
paarden. In 2011 verhuisde het gezin dus noodgedwongen naar een
andere locatie. Het werd Maashees. Het viel niet mee om nog iets
anders te vinden, gezien de aard van hun bedrijf, maar het is uiteindelijk
gelukt. De panden daar moesten eerst helemaal opgeknapt worden.
Sonja:“Het jaar 2010 was voor ons enorm hectisch, we waren bezig
met de renovatie van de nieuwe behuizing, maar in Heijen moest het
bedrijf ook draaiende worden gehouden.” In Maashees concentreren
ze zich helemaal op het africhten van paarden. Niet alleen voor de
dressuur maar ook voor springpaarden. Het is geen manege en ze
fokken ook geen paarden zelf. Ze zijn blij dat ze het grootste deel
van hun klantenkring mee hebben kunnen nemen naar Maashees,
want daar voelden ze zich behoorlijk onzeker over. De naam van hun
paardenhouderij is Henson Dressage. Ze hebben in Maashees hun
draai wel gevonden en zouden nu ook niet meer terug willen.Voor
hun zonen was het eigenlijk het lastigst om weer te wennen. Henk
en Sonja willen “doordoen tot hun pensioen”. Onder de kinderen
is er waarschijnlijk geen opvolger, maar ze hebben het bedrijf wel
zo opgebouwd dat de kinderen er eventueel iets anders in kunnen
beginnen.
John en Liesbeth Rühl (beiden 49 jaar). Zij vormden de vijfde
generatie boerenfamilie op het adres Brem 1. Een melkveebedrijf
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zoals ze het zelf noemen. Zij verhuisden na lang zoeken in 2010 naar
een nieuwe locatie, inVortum Mullum, pal aan de A73. Op dit moment
hebben ze melkkoeien die met behulp van een melkrobot gemolken
worden en akkerbouw. De oudste van de twee zonen, Sander, volgt
een agrarische opleiding in Dronten en heeft interesse het bedrijf
over te nemen. Er zijn nog volop uitbreidingsmogelijkheden bij dit
bedrijf. 2010 was een tropenjaar, zo vertellen ze. Thuis in Heijen
ging het werk gewoon door. En ook in Vortum-Mullem moesten
het woonhuis en de stallen worden opgeknapt en ingericht en
voer gewonnen worden voor de komst van de nieuwe bewoners,
de koeien. De koeien verhuisden in september samen met John.
Liesbeth en de kinderen volgden in december. De gemeente deed
voorkomen dat er zo veel haast bij was en zette de druk er flink op.
Uiteindelijk heeft de boerderij nog tweeëneenhalf jaar leeg gestaan
en werd het antikraak bewoond. Dat prikt nog steeds een beetje.
De periode tot 2012 wordt door alle stellen als zeer ongemakkelijk
ervaren, niet alleen voor henzelf maar zeker ook voor de kinderen.
Die waren in Heijen opgegroeid, hadden daar hun sociale contacten
en wilden absoluut niet verhuizen. De familie Rühl is nog altijd nauw
aan Heijen verbonden door familie en de vrienden (vriendenstel BC
“HAF”) die er wonen. Ook is jongste zoon Dennis tot vorig jaar lid
gebleven van de slagwerkgroep van EMM.
De vraag is: slijt het?
Er wordt gezegd: Jawel. John:“En het feit dat er thans gebouwd is, dat
helpt zonder meer in positieve zin. Zolang er namelijk niet gebouwd
was dacht je: Ik had er nog wel kunnen blijven zitten.”Wat de families
Rühl en Van IJzendoorn ook als positief ervaren van hun nieuwe
woonplaats: de goede treinverbindingen. Dat is vooral gemakkelijk
voor de kids die naar de diverse scholen in de omgeving moeten.
Wel worden de Heijense bossen en de velden waar je heerlijk in kon
ronddwalen zeer gemist.“We woonden immers middenin een uniek
natuurgebied.”Toch gaat het goed met alle oud-Brembewoners. Het
lijkt erop dat ze hun draai op hun nieuwe stekje hebben gevonden.
Gezelligheid
Wel jammer, maar ook logisch is, dat nu de diverse
Brembuurtbewoners allemaal uitgevlogen zijn en elders hun nieuwe
bedrijf hebben opgebouwd, ze onderling niet zo veel contact meer
met elkaar hebben. En dan is het toch leuk dat we het stel weer bij
elkaar aan tafel hebben gekregen. Wij gingen halverwege de avond
weg, maar wij vermoeden dat het daarna toch nog wel even heel
gezellig is geweest aan de Hommersumseweg. En op 5 mei hebben
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De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

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

Interview

ze elkaar weer gezien. Ze waren uitgenodigd voor een rondleiding
bij Arvato.
Bijdrage aan het interview Oud-Brembewoners van Henk
en Belinda Fleuren:
Zij mailden ons:
“Wij hebben de Brem achter ons gelaten.
Het hele “industriegebeuren” is een fase geweest die we het liefst
hadden overgeslagen en willen vergeten. We hadden er graag onze
oude dag willen slijten. In 2016 zouden we het 100-jarig bestaan van
de familie Fleuren op de Brem hebben gevierd.
Dat heeft allemaal niet zo mogen zijn. Hier heeft de gemeente een
stokje voor gestoken. We vragen ons nog wel eens af of het ‘t allemaal
waard is geweest? We hebben nu onze rust weer gevonden op één
van de mooiste plekjes van Maasduinen en verhuren daar weer een
vakantiewoning: De Vertoeverij. (www.devertoeverij.nl). Dat doen we
nog steeds met heel veel plezier.
Ook is Henk gestart met het kweken van laurierstruiken, die we
verkopen. Eventueel worden ze ook thuis gebracht en/of geplant.
Daarnaast biedt hij zich ook aan voor allerlei klussen in en om het huis.   
Bovendien hebben we meer tijd gekregen om te genieten van het

leven. Hopelijk mogen we hier samen oud worden....”
Gemeente en politiek
Zoals bekend houden wij ons als redactie het liefst verre van
politieke en gemeentelijke toestanden. En dat doen we nu ook.We
geven weer wat de oud-Brembewoners ons vertellen. Natuurlijk
komt het verhaal van één kant, maar toch hebben wij het idee dat
wanneer de politiek en de betrokken ambtenaren zich iets meer
verdiept hadden in de problematiek van deze mensen en af en toe
wat meer empathie getoond hadden, er toch veel leed bespaard
had kunnen blijven. Hopelijk wordt er een les uit getrokken. ….

Luchtfoto Brem 1. Foto Theo Peeters Fotografie Ottersum.

OPBRENGST GOEDE DOELEN WEEK 2017
In de vorige editie van het Hèjs Nèjs
konden we u (nog net op het nippertje)
de voorlopige opbrengst van de Goede
Doelen Week collecte geven met de belofte
zo snel mogelijk de definitieve opbrengst te
publiceren. Bij dezen dan.
De totale opbrengst was €7545,33. Een
geweldig mooi bedrag waar we als Heijenaren
terecht trots op mogen zijn. Bijna alle donateurs
hebben op het collecteformulier aangegeven
aan wie men hun donaties toebedeelden. Dat
heeft de volgende verdeling over de negen
deelnemende fondsen opgeleverd.

Brandwondenstichting
Hartstichting.
Jantje Beton.
Kinderhulp.
KWF kankerbestrijding.
Longfonds.
Nierstichting.
Rode Kruis.
Pr. Beatrix Spierfonds

€708,77
€1097,37
€536,82
€568,07
€1451,57
€822,77
€946,77
€607,27
€805,92

Wij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun
aan de door ons vertegenwoordigde fondsen.
Over een jaartje zijn we weer terug en rekenen
dan ook weer op uw goedgeefsheid.
Het organisatiecomité.

Goede doelen week Heijen 20
17
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Onze 10-kleurenpers staat
hier garant voor. 7 dagen per week,
24 uur per dag.
Dit is slecht één machine uit ons
machinepark De rest van ons
machinepark doet er niet voor onder.
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’. Het wordt in Heijen dankzij
onze adverteerders gratis verspreid.
Abonnementen voor personen,
instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.

Agenda

Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.

Woensdag 24 mei
19.30 uur Café-Zalen Jan
Hejje Mojjer - Jaarvergadering

Abonnement Hèjs Nèjs aanvragen:
bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info Eventueel
per telefoon 0485-513506. Kosten
per jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland€ 60,-.

Woensdag 31 mei
KBO afd. Heijen - Fietstocht
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de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
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Donderdag 1 juni
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 2 juni
Zaterdag 3 juni
Zondag 4 juni
Evenemententerrein
Hejje Mojjer - Heisafeest!

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt
27 juni 2017

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
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
0485 - 545500

Zaterdag 10 juni
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
					
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Aansluitend: muzikale avond
Gennep zorgloket		
0485 - 494141
www.gennep.nl
Zaterdag 17 juni
Sint Dionysiusgilde - Inhalen en receptie
Bibliotheek op School 		
Koningspaar
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere maandag van 8.30 - 10.00 uur
Zondag 18 juni
(m.u.v. schoolvakanties)
15.00 uur D’n Toomp
Basisschool De Heggerank		
0485 - 512053
Slagwerkgroep E.M.M. - The Art of Percussion
Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Donderdag 22 juni
Dokter Kopstraat 1,
Zij Aktief - Fietstocht met excursie
5835 DV Beugen		
0485 - 845000
Zaterdag 8 juli
Zondag 9 juli
Sint Dionysiusgilde - Noordlimburgs Fietsweekend
Week 35
Sint Dionysiusgilde - Donateursactie

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
Water (WML)		
0800 - 0233040
Milieuklachten:			
Milieuklachtentelefoon		
043 - 3617070

Vrijdag 1 september
Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Zondag 3 september
D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kermisfrühshoppen

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

Zaterdag 2 september
Zondag 3 september
Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Dorpsplein - Kermis

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65 RABO 0101803974
Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

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

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

Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Handmatig verstelbare relaxfauteuils
Meer dan 180 modellen
In stof vanaf € 875,- in leder vanaf € 965,-

Meer dan 50 modellen banken & bankstellen eventueel mét relaxfunctie

Relaxfauteuils met sta- op hulp
Meer dan 90 modellen
In stof en leder al vanaf € 995,(veelal uit voorraad)

De beste banken
Nederlands fabrikaat

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

* Niet van toepassing op aktiemodellen, aanbiedingen en overige acties.

