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Beleggen lijkt
me wel wat.
Maar hoe begin
ik ermee?

Hoeveel
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?
Ik wil mijn
eigen bedrijf
starten maar
waar begin ik?

Hoe stel
ik een
financieel
plan op?

Is het slim mijn
hypotheek nu
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met
internetbankieren?

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar

Voorwoord en Inhoud

De redactie van het Hèjs Nèjs draait al weer op volle toeren. Het resultaat ligt voor
u: een Hèjs Nèjs met een gevarieerd aanbod aan artikelen, nieuwtjes, foto’s etc.
In 2012 vroegen we de schoolverlaters naar hun plannen, zo ook Rob Jans. Zijn de
plannen van toen uitgekomen? Anita Verheijen heeft zich onder andere veel meer
verdiept in de Portugese taal en heeft nu haar eigen vertaalbureau.
U kent onze rubriek: "Hoe is het toch met....?" Uit de reacties die we hierover krijgen blijkt het een zeer gewaardeerde
rubriek te zijn, dat is moj. Meestal gaat het in deze rubriek dan over iemand die zijn of haar wortels in Heijen heeft,
zoals hierboven genoemde Anita. Dit keer is het andersom: Hoe vergaat het een Zuid-Hollander in Heijen? Lees het
interview met Mart van der Ende hierover. Het café met zalen aan de Hoofdstraat heeft nieuwe uitbaters. Nick en
Kelly leggen uit wat hun plannen zijn.
En verder gaat het over natuur, is er parochienieuws, verenigingsnieuws en is er het een en ander op het prikbord geprikt.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
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Column
Very polite
Een Engelstalig kopje boven dit verhaaltje….is weer
eens wat anders. Daar is een reden voor: er werd altijd
al gezegd dat Engelsen zeer beleefd zijn, maar tijdens
een trip naar Engeland en Schotland heb ik het zelf
mogen ondervinden. Je merkt het al bij de grenscontrole: waren de Fransen nog wat stug en streng, de
Engelse douanemevrouw was uiterst vriendelijk, hoewel ze ook weer niet de indruk wekte, dat je zonder
slag of stoot haar land mocht betreden. Een goede
houding, wat mij betreft.
De eerste opmerking van onze chauffeur/reisleider
toen we tussen door Vera Lynn bezongen White Cliffs
of Dover reden, was dat ie ging proberen links te rijden, wekte enige hilariteit. Gelukkig staan er borden
met ‘drive left’ en genoeg pijlen op de weg om de vaste-land-mensen meteen op het goede spoor te zetten
en dan wijst het zich verder vanzelf. Hoewel, op drukke rotondes (roundabouts) was het toch wel opletten
geblazen. Gelukkig bleek onze leidsman erg bedreven
in het Engelse verkeerssysteem.
En ook in het verkeer wordt ’s lands wijs eer aan gedaan: geen snel tussenvoegen, snijden, bumperkleven
en meer van die hinderlijke gedragingen: nee, ook
hier: very polite.
Zeer regelmatig stonden links(!) van de weg borden
met de waarschuwing: no hard shoulder. Wat was dat
nou weer? Geen harde schouder? Geen schouder om
het droeve hoofd op te leggen? Nee: een deel van de
vluchtstrook bleek dan te ontbreken, vooral bij viaducten.
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Voordringen in winkels, bij de
bar of op straat snel ergens
tussendoor glippen is not done.
Voordringen in winkels, bij de bar of op straat snel
ergens tussendoor glippen is not done. Er is altijd wel
een queue, een wachtrij. Men sluit in alle rust achteraan en wacht op zijn of haar beurt. En op straat passeren gaat altijd wel gepaard met: ‘excuse me’.
En wat zijn er mooie streken in Engeland en Schotland: prachtige heuvels, glooiend landschap met
vooral ook veel muurtjes tussen de landerijen. Al die
stenen, restant van de de ijstijd, lagen er toch al en
‘men’ heeft er prachtige muurtjes van gestapeld. Wat
opviel was, dat er nog veel graan op het land stond.
In Nederland hadden de combines de aren al leeggeschud en het stro uitgebraakt, daar nog niet. En dat
was aardig van de Engelsen: het landschap werd er
nog mooier van, want wat is mooier dan een heuvelachtig landschap met rijk begroeide graanvelden? Ja,
dat is er wel: de Schotse hooglanden in combinatie
met de vele Lochs. Tja, en natuurlijk is er het beroemd gemaakte Loch Ness met het vermeende monster. Commercieel is deze fabel erg uitgebuit.
Men zegt, dat het in Schotland altijd regent. Gelukkig
viel dat voor ons nogal mee: twee buien in 10 dagen
zet toch geen zoden aan de dijk. De Schotten zeggen
zelf trouwens, dat het bij hen veel m o e t regenen
om de miljoenen liters van de nationale volksdrank
te kunnen maken: ‘whisky’. Het grondwater is zo zuiver, dat het rechtstreeks gebruikt kan worden in het
‘whiskyproces’.
Moraal van dit verhaaltje: laten we de Brexit even vergeten en een beetje van de beleefdheid van de Engelsen en Schotten overnemen en een beetje meer polite
worden.
Henk Kerkhoff

Verenigings- en ander nieuws

De carnaval komt er weer (bijna) aan!
Al een beetje zin in carnaval en al benieuwd wie de nieuwe prins wordt? De carnavalsliefhebber moet nog even geduld hebben,
maar toch, over een week of zes is het zover: De opening van het carnavalsseizoen. De gemeentelijke clubs starten het nieuwe
jaar met het openingsbal op zaterdag 11 november bij ’t Bombakkes in Gennep.
Uiteraard is ook C.V. De Wortelpin gestart met de voorbereiding op de Heijense carnaval.
Voor de agenda kunt u alvast de volgende data noteren:
Zaterdag 18 november 2017 		
Voorverkoop Zittingsavonden
Vrijdag 24 november 2017			
Zittingsavond		
Zaterdag 25 november 2017		
Zittingsavond		
Vrijdag 5 januari 2018			
Jeugdprinsenbal			
Zaterdag 6 januari 2018			Prinsenbal				
Zondag 7 januari 2018			
Open huis Prins				
Zondag 21 januari 2018			Prinsenreceptie				
Zaterdag 27 januari 2018			
La-La-Bal
10 t/m 13 februari 2018			
Carnaval
Tenslotte nog het volgende:
In samenwerking met Nick en Kelly van Café-Zalen Jan wordt nog gewerkt aan een precieze invulling van de carnavalsdagen in
februari 2018. Dat kan er toe leiden dat er op sommige dagen een wijziging in het programma ten opzichte van de afgelopen jaren
ontstaat. Wij houden u, onder meer via het Hèjs Nèjs, op de hoogte.
C.V. De Wortelpin.

Een nieuw voetbalseizoen is begonnen….
Competitie
Als deze Hèjs Nèjs verschijnt zijn de Heijense voetballers net
gestart met de competitie van het seizoen 2017-2018. Dat is een
aantal weken later dan we gewend waren. Zoals we in het Hèjs
Nèjs van juni schreven is in het afgelopen voorjaar bewust voor dit
verlate begin gekozen.
Het eerste elftal komt, na het behaalde kampioenschap, dit
jaar uit in de 4e klasse G. Heijen treft daarin de gemeentelijke
tegenstanders RKOSV Achates en SV Milsbeek. De overige teams
in de competitie komen allemaal uit Noord-Brabant. Hierbij zullen
de Heijenaren een aantal keren moeten reizen naar plaatsen in de
omgeving van Ravenstein. Als vanouds worden in de agenda van
het Hèjs Nèjs de thuiswedstrijden van Heijen 1 vermeld.
Vacatures bij Voetbal Extra
Zoals dat bij andere verenigingen ook het geval zal zijn is V.V. Heijen
altijd op zoek naar mensen die iets voor de club kunnen en willen
betekenen. Dit keer vragen wij uw aandacht voor Voetbal Extra.
Dat is, zoals wellicht bekend, de naam die wij binnen de club aan
het G-voetbal hebben gegeven.
V.V. Heijen beschikt over twee seniorenteams Voetbal Extra en één
juniorenteam Voetbal Extra.

De seniorenteams spelen op zaterdag hun competitiewedstrijden.
Het juniorenteam kent geen officiële competitie. Zij richten zich op
trainingen en spelen soms een oefenwedstrijd of toernooi.
Mede vanwege een toename van het aantal spelers zoeken we op
dit moment personen voor de volgende (vrijwillige) functies:
-Hulp bij trainen juniorenteam op dinsdagavond.
-Leider senioren tijdens wedstrijden op zaterdag.
Voor nadere informatie over de taak van hulp bij trainen van de
junioren kan contact worden gezocht met Miranda van den Hoek.
Mail: fam.vandenhoek@outlook.com
Hans Schiks kan inlichtingen verstrekken over de functie van leider
bij de senioren.
Mail: hansschiks@gmail.com
Tenslotte
Nu het nieuwe seizoen weer is gestart nodigen de Heijense
voetballers u uit voor een bezoekje aan sportpark “de Heikamp”.
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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
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RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl
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T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl
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Verenigings- en ander nieuws

De toekomst van het fanfareorkest van EMM….
Hard werken wordt beloond! Vier leerlingen van het B-orkest
hebben voor de zomervakantie hun A-diploma behaald.Thijmen
op trompet, Joost op bugel, Jolien en Jesse op hoorn.Van harte
gefeliciteerd namens Fanfare EMM!
Aansluitend hebben zij samen met de andere blazers en
slagwerkleerlingen genoten van een geslaagd JEMM kamp.
Ook heeft Fanfare EMM na de zomervakantie Ties, Tobias en
Fenn mogen verwelkomen op de trombone en Janne op bugel.
De trombonelessen worden gegeven door Niels Hendriks en
de bugel, trompet- en hoornlessen door Stephan Moors. Alle
vier zijn zij enthousiast begonnen aan het nieuwe muziekseizoen.

Naast de individuele lessen is natuurlijk ook het B-orkest weer
begonnen met hun wekelijkse repetitie onder leiding van Niels
Hendriks. Wij kunnen niet wachten totdat ook Ties,Tobias, Fenn
en Janne deel mogen nemen aan het B-orkest. Met de aanvulling
van onze drie trombonespelers en bugelspeelster heeft het
B-orkest straks een hele mooie bezetting.
Een goede start van het 110-jarig bestaan van Fanfare EMM in
2018! Wij wensen alle leerlingen veel succes én vooral veel plezier!

Ties, Tobias & Fenn
Janne op de bugel

haald!
Het A-diploma is be

KBO - Kienen

Beste leden van de KBO!
Na een lange zomerstop gaan we met z’n allen weer gezellig
kienen. Iedereen van onze KBO is van harte welkom.We zouden
het fijn vinden, als jullie onze groep komen versterken en gezellig
mee komt kienen. Er zijn altijd mooie prijzen te winnen.
Onze kienmiddag is altijd op de eerste donderdag van de
maand en wel in het gemeenschapshuis D’n Toomp’.
We beginnen op: donderdag 5 oktober

De volgende data zijn:
2 november 2017
4 januari 2018
7 december 2017
1 februari 2018
1 maart 2018
5 april 2018
3 mei 2018
7 juni 2018
D’n Toomp is voor jullie om 13.30 uur open en het kienen is
om 16.30 uur afgelopen.Verder wensen wij iedereen weer hele
fijne en gezellige kienmiddagen toe, namens
Annie de Rijck telefoon 513 193
Truus Lamers
telefoon 531 273
Nellie Gijsberts telefoon 531 279

Koersbal

Het Koersbalteam is op zoek naar nieuwe leden om ons te
komen versterken! Lidmaatschap is gratis!

Weet u niet wat koersballen is? Kom gerust kijken en u zult
verrast zijn hoe leuk dit is! Zowel mannen als vrouwen zijn
welkom in ons team!

Wij koersballen op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
In de ons omringende dorpen is dit een druk bezocht spel, dus
loop graag een keertje binnen!!
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Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

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

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
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

De grote parasolzwam

De Heksenkring

Hejje Natuurlijk Mojjer
Grote parasolzwam (Macrolepiota procera)

Als ik dit verhaal schrijf is het nog volop zomer, maar de herfst laat zich ook al zien. Tijdens een wandeling
bij de Zeuvemense ziep ontdekten we al diverse soorten paddenstoelen waaronder de grote “parasol”zwam,
die er in grote aantallen stond. Dat is te danken aan de natte, zwoele zomer die we hebben. Zijn naam
dankt hij aan de gelijkenis met een parasol.
Beschrijving
De grote parasolzwam is de grootste paddenstoel die in Nederland
voorkomt. De hoed is in de jeugd bolvormig en lijkt op een
trommelstok voor de grote trom. In volwassen stadium is de
hoed vlak met een verhoogd centrum. De kleur is licht geelbruin
tot grijsbruin met donkerbruine grove schubben. De doorsnee
van de hoed varieert tussen de 10 en 25 cm maar er komen ook
exemplaren voor met een doorsnee van 35 cm.
De lamellen (plaatjes) aan de onderkant van de hoed zijn wit. De
steel is 15-30 cm hoog, crèmekleurig met een soort zigzagpatroon
van afwisselend donker en licht gekleurde bandjes; het lijkt wel wat
op een slangenhuid. Rond de steel zit een verschuifbare ring, die van
boven wit is en van onder bruin. De voet is knolvormig verdikt. De
geur van grote parasolzwam is licht nootachtig in droge vorm.Verse
grote parasolzwam smaakt naar hazelnoten.
Voorkomen
In niet- of weinig bemeste natte graslanden, bermen, loofbossen en
gemengde bossen op voedselarme grond. Meestal staat hij in grote
groepen bij elkaar. Af en toe ook in een heksenkring, zoals op een van
de foto’s goed te zien is. Zo’n heksenkring kan erg groot worden en
ontstaat door een ondergronds schimmelnetwerk vanuit een enkele
paddenstoel. De zwamvlok spreidt zich naar alle kanten uit en op de
uiteinden verschijnt een nieuwe paddenstoel, die zich dan weer naar
buiten toe uitbreidt. Hoe groot deze kringen worden is afhankelijk
van verstoring. Bij gunstige omstandigheden groeit de zwamvlok
zo’n 50 cm per jaar. Gemeten vanuit het midden naar buiten kun
je dus uitrekenen hoe oud de heksenkring ongeveer is. Het is een
paddenstoel die jaren achter elkaar op dezelfde plaats voorkomt, dus
als je hem eenmaal gezien hebt vind je hem vaker. Ze groeien bij
de ideale omstandigheden (vochtig en redelijk warm) van juni tot
november.Zoals veel schimmels is de parasolzwam een saprofyt,
een plantaardig organisme dat zijn celmateriaal opbouwt door het

opnemen van organische stoffen uit ander dode organismen. De
term saprofytdateert uit de tijd dat schimmels nog tot het plantenrijk
werden gerekend.
Geschiedenis van parasolzwammen
Met paddenstoelen moet je altijd uitkijken, er zijn nu eenmaal veel
giftige soorten waarbij het gevaarlijk is om ze op te eten. In vroeger
tijden leefde men dichter bij de natuur dan tegenwoordig en was men
voor het voedselpakket afhankelijk van wat in de directe omgeving
gevonden werd. Men had door deze directe betrokkenheid veel meer
kennis over eetbare en niet eetbare gewassen. Ook paddenstoelen
hoorden op het menu en vormden een dankbare seizoensgebonden
aanvulling op het dieet. De parasolzwammen werden dan ook heel
waarschijnlijk al in de prehistorisch door mensen gegeten.
Gebruik van parasolzwammen
Tegenwoordig worden grote parasolzwammen in grote delen van
Europa gevonden en ook toegepast in de keuken. Niet alle delen
van de parasolzwammen zijn even gemakkelijk te verwerken. De
grote, brede hoed kan prima gebakken worden als een soort
schnitzel. Echter paddenstoeldeskundigen raden het plukken van
paddenstoelen af omdat dit de uitgroei van andere exemplaren van
de soort belemmeren. Dat geldt overigens voor alle paddenstoelen.
Daarnaast is er ook het veiligheidsaspect, veel soorten zijn nu eenmaal
niet gezond voor je, hoewel het uiterlijk van de parasolzwam eigenlijk
nauwelijks vergissingen toelaat, maar ik wil niet degene zijn die je tot
het eten van een paddenstoel heeft aangezet. Dus blijf voorzichtig!
En…
Ga nooit in een heksenkring staan…
Je verdwijnt voor eeuwig!
Martha en Paul
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Interview

Hoe is het toch met....
Anita Verheijen?
Het werd weer eens tijd iets te doen aan onze rubriek Hoe is het toch met…. Deze keer
vonden we Anita Verheijen (37) bereid zich te laten interviewen voor ons dorpsblad.
Anita voldoet niet helemaal aan de voorwaarden, want ze is niet in Heijen maar in Mill
geboren. Maar het gezin Verheijen verhuisde in maart 1981 naar Heijen toen Anita
negen maanden oud was. Haar vader Frans werd aangesteld in Gennep en het gezin
ging natuurlijk mee. Behalve moeder Maria heeft Anita nog twee broers, Hugo (40) en
Dirk (36). Anita woont in Kaatsheuvel en bezoekt haar ouders die in de Esdoornstraat
wonen geregeld. Dan leest ze het Hèjs Nèjs en spontaan noemt ze het interview met Kai
Liebrand. Met zijn zus fietste Anita naar school.
Anita’s jeugdjaren
Natuurlijk kan Anita zich van haar “Millse” tijd helemaal
niets herinneren, maar van haar jeugd in Heijen wel.
Haar schooltijd bij de Heggerank staat haar nog best
goed voor ogen. Haar vriendinnen in die tijd: Paulien
Kaak, Lidy Kerkhoff, Rian Hendriks, Ine Giepmans,
Francie Lintzen, Maureen Noy. Veel lekker buiten
spelen en naar kinderfeestjes. Maar Anita was wel zo’n
type dat haar eigen plan trok. Ze bracht heel wat uren
door in de jachthaven, samen met Paulien. En ieder jaar
stond ze vooraan bij de volksdansfeesten en maakte
ze met alle deelnemers een praatje. Ze deed graag
mee aan uitvoeringen en workshops met dans en
muziek. Ze werd lid van een groepje dat op school de
basisbeginselen van blokfluit spelen bijgebracht werd.
Dat vond ze zo leuk, het zelf muziek maken, dat ze
keyboardlessen nam bij (natuurlijk) Jet Hendriks. Later
leek gitaarspelen haar ook wel gaaf, maar die les gaf Jet
helaas niet. Het idee van gitaarspelen ontstond toen
ze een keer naar Pinkpop was geweest. Ze heeft zich
het gitaarspelen grotendeels zelf aangeleerd, aangevuld
met enkele lessen. De contacten met de Heijense
vriendinnen is wat verwaterd, maar lang leve Facebook.
Via dit medium onderhoudt ze nog contacten met de
vroegere buurmeisjes Marloes en Pauline Kaak.
Middelbare school
In groep 8 kreeg Anita het advies Mavo/Havo en dat
advies werd gevolgd. Het werd de brugklas Mavo/
Havo in Gennep. Twee jaar zat Anita op deze school.
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“De mooiste jaren van mijn middelbare schooltijd”
meent Anita. De Mavo was veel te gemakkelijk voor
haar en na het tweede jaar ging ze naar het Elzendaal
College in Boxmeer en deed daar de Havo. Toen ze
slaagde, was ze amper 17 jaar oud. Toch had Anita al
duidelijke plannen voor de toekomst.
Studie
Haar studie advies luidde: de B-kant kiezen. Interessant,
maar talen waren toch haar passie. Tijdens vakanties
probeerde ze altijd contact te leggen met de
buitenlandse kinderen om de taal te leren spreken.
Ook was ze geïnteresseerd in buitenlandse culturen.
Dus toen er een studie moest worden gekozen ging
Anita voor een talenstudie. En die werd op HBO
niveau alleen in Maastricht gegeven.
Anita: “ik ging met mijn ouders naar een open dag
van de Hogeschool in Maastricht en daar kon ik een
paar proeflessen volgen. Tot schrik van mijn moeder
leek Arabisch mij wel wat. Maar nadat mijn moeder
mij uitgelegd had hoe ondergeschikt de positie van
vrouwen is in Arabische landen heb ik daar vanaf
gezien. Chinees dan maar?” Moeder Maria, die bij het
interview aanwezig was: “Ook daar schrok ik enorm
van, is dat nou een taal om te leren met al die vreemde
tekens?” Uiteindelijk viel de keuze op Portugees. Dat
was tot opluchting van pap en mam iets dichter bij huis.
Het plan was om beëdigd tolk/vertaler Portugees en
Frans te worden.

Anita hard aan het werk in haar Vertaalstudio

“Het plan was om beëdigd
tolk/vertaler Portugees
en Frans te worden.”
Met 17 jaar ging Anita al op kamers. Ze was verstandig en
zelfstandig opgevoed en daardoor lukte het haar ook haar
draai in Maastricht te vinden, al vond Maria haar wel erg jong.
Portugees
Anita studeerde dus ijverig Portugees met als bijvakken
Frans en techniek. Behalve de studie die natuurlijk veel
woordkennis en grammatica omvat had Anita een penfriend
in Brazilië. Aan hem moest ze alles wat ze meemaakte
schrijven in dagelijks taalgebruik. Lastig maar leerzaam. Ze
ontdekte ook dat Braziliaans Portugees veel verschilt van
“Portugees” Portugees. De meeste studenten deden een
deel van hun studie in Portugal, maar Anita had haar zinnen
op Brazilië gezet. Dus vastbesloten zette ze door. Na veel
correspondentie vond ze een stageplek bij een van de
grootste kranten van Brazilië en zo reisde ze af, 19 jaar oud in
haar uppie naar São Paulo, de grootste stad van het land. Het
voordeel daarvan was dat er vanuit de krant gezorgd was
voor onderdak en ook haar Braziliaanse penfriend woonde
er. Op straat was het soms wel linke soep. Anita: “Toen ik er
net was braken op de straat voetbalrellen uit. Ik verstond nog
niet meteen al het Portugees, maar ik hoorde wel “rennen!”
Dus snel wegwezen. Alleen op straat was inderdaad wel een
beetje gevaarlijk.” Moeder Maria kijkt er nu nog zuinig bij…
Het verblijf in Brazilië werd wegens omstandigheden ingekort
naar drie maanden en na afloop reisde Anita nog naar Rio de
Janeiro en naar de watervallen in het noorden, vlakbij de grens
met Argentinië, de wereldberoemde Iguaçu watervallen. De
rest van haar stage deed ze in Portugal, waardoor ze de
verschillen in taal en cultuur goed leerde kennen.

Capoeira
Tijdens haar studie kwam Anita in contact met een
Braziliaanse student. Ze hielpen elkaar met muziek maken en
over en weer de taal aanleren. Door deze Braziliaan kwam
Anita in aanraking met een fenomeen
dat in haar leven een grote plaats zou
gaan innemen: de Capoeira. Wat dat is
wisten wij natuurlijk ook niet, dus Anita
legde uit:
“Het is een soort (schijn)vechtsport
met veel acrobatiek, dans, muziek en speciale instrumenten.
Het stamt nog uit de slaventijd. De slaven die uit Afrika
werden aangevoerd in Brazilië wilden zich in vorm houden
en trainden stiekem om sterk te worden zonder dat het
opviel bij de slavendrijvers. Capoeira is een Braziliaanse
nationale sport, maar is in de afgelopen decennia over de
hele wereld verspreid. Twee spelers dagen elkaar uit in een
cirkel van medespelers die muziek maken: de roda. Een
soepele aanval, meestal een draaitrap, wordt ontweken door
weg te duiken of mee te draaien. Door slim en creatief te
spelen kan de tegenstander uiteindelijk worden klemgezet,
onderuit geveegd of met controle geraakt. Acrobatiek maakt
het spel nog mooier en spectaculairder. Toch is Capoeira
geen wedstrijd op zich: het doel van de cirkel is om met de
hele groep een positieve energieke sfeer op te roepen waar
alle spelers zich van hun beste kant kunnen laten zien.
Na de studie
Anita rondde haar studie Portugees keurig in vier jaar af en
op 21-jarige leeftijd was ze klaar en beëdigd tolk/vertaler.
Ze stopte met studeren, althans voorlopig. Maar om nu
meteen aan het tolken en vertalen te beginnen, daarvoor
vond Anita het nog iets te vroeg. Ze ging het bedrijfsleven in
en werkte een jaar in Kerkrade bij een bedrijf dat medische
producten vervaardigde. Een jaar later vond ze een baan
in Den Bosch bij een Taiwanees bedrijf waar de voertaal
vervolg op blz 12
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Groepsfoto meiden meeting
De werkplek van Angèl

Engels was. Zo kon ze mooi haar Engels bijspijkeren. Toch
ondervond ze er weinig waardering en beloning voor al
haar werk en in 2008 was de tijd rijp om voor zichzelf te
beginnen. Overigens bij het Bossche bedrijf kwam ze wel
haar echtgenoot Martie tegen die er als ICT’er werkzaam
was. En in die jaren volgde Anita alsof het niks was nog even
een studie HBO bedrijfskunde.
Het stel kocht een huis en verhuisde naar Kaatsheuvel, waar
Anita een deel inrichtte als haar vertaalbureau. Haar bedrijf
heet De Vertaalstudio.

die mee gingen, maar ook alle keukengerei, want Rieu heeft
een eigen kok die met het orkest meereist.”
Op onze voorzichtige vraag of ze André zelf daarover
gesproken heeft moet ze helaas nee zeggen. Ook vrijkaartjes
heeft ze niet ontvangen. Aj. Maar het was wel een hele leuke
klus.
Ook het ondertitelen van series wordt nog wel eens gevraagd.
Zo heeft ze ooit de Vlaamse serie FC de Kampioenen van
Portugese ondertitels voorzien. Dubbel leuk omdat het
tijdens haar studie een van haar favoriete programma’s was.

Wat vertaal je zoal, Anita?
Anita: “Ik ben heel breed inzetbaar. Ik vertaal van technische
handleidingen tot juridische documenten en alles wat daar
tussen zit. Denk aan het vertalen van notariële aktes voor
mensen die met een Braziliaan gaan trouwen, maar ook
diploma’s. Voor Justitie doe ik vertalingen van dagvaardingen
en tenlasteleggingen. Ik heb zelfs getuigenverklaringen en
getuigenverhoren uit Rwanda vertaald voor het Internationale
Strafhof. Een heftige klus.

Wat heeft je voorkeur qua vertalen?
“Toen ik net begon, vertaalde ik veel vanuit het Nederlands
naar het Frans of Portugees, maar nu kom ik om in het werk
en houd ik het bij vertalingen naar het Nederlands. Dat gaat
toch net iets sneller en gemakkelijker. De laatste jaren houd ik
mij voornamelijk bezig met juridische vertalingen, maar ook
softwarehandleidingen, personeelshandboeken, websites,
trainingen en dergelijke zijn erg leuk om te doen. Eigenlijk
is alles leuk. Vertalen is echt mijn hobby en daar heb ik mijn
beroep van kunnen maken. Tolken doe ik liever niet, want
dat is een hele andere discipline dan vertalen. Bij tolken
breng je vooral de boodschap over en bij vertalen moet
ieder woordje worden afgewogen en moet de vertaling de
brontekst zo correct mogelijk weerspiegelen.

“Ik heb zelfs getuigenverklaringen
en getuigenverhoren uit Rwanda
vertaald voor het Internationale
Strafhof. Een heftige klus.”
Wat ik heel leuk vond om te doen was het vertalen van
het tijdschrift van André Rieu. Het was een jubileumuitgave
die moest worden vertaald in het Portugees omdat André
zijn eerste concerten in Brazilië ging geven. Niet alleen het
tijdschrift maar ook de lijsten van de hele inventaris dat
meeging naar Brazilië moest worden vertaald. Denk aan
alle onderdelen van het Schönbrunn kasteel dat André
meesleept over de hele wereld, alle jurken en instrumenten
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Wat zijn de nadelen van het vertalen “aan huis”?
Anita legt uit dat het soms wel een stressvol bestaan is. De
deadlines zijn meestal strak. Ik moet ook steeds verplicht
bijstuderen. Justitie verwacht bijvoorbeeld dat je de taal
op juristenniveau beheerst. Op Facebook deel ik mijn
ervaringen in een besloten groep vertalers. Ook zijn er veel
vooroordelen: men zegt je hebt tijd voor boodschappen
en voor de kinderen. Maar de praktijk is harder. Om een
deadline te halen moet ik in de avonduren doorwerken. Zo’n
tekst is vaak al door heel veel handen gegaan en op het laatst
moet het ook nog even snel vertaald worden. Ik maak per

Sportief!

dochters Sanne en Eline
Anita met haar grootste trots: de

klus een offerte met een vaste prijs. Als je per woord wilt
afrekenen krijg je vragen of “de” en “het” ook meetellen en
of je niet te veel opschrijft. Klanten zien niet altijd in hoe veel
tijd en energie er in een vertaling gaan zitten en dat het heel
specialistisch werk is.
Het gezin
In 2008 trouwden Anita en Martie en drie jaar geleden
kwam dochter Sanne ter wereld en negen maanden geleden
Eline. Maria en Frans gaan elke maandag naar Kaatsheuvel
om op het tweetal te passen. Daar is Anita erg blij mee. Haar
deelname aan de capoeira is even gestopt nu de kinderen
nog heel klein zijn, want het trainen en deelnemen aan
evenementen kost te veel tijd. Maar ze gaat het zeker in de
toekomst weer oppakken. Ook echtgenoot Martie is met
het virus besmet geraakt. Haar andere passie, motorrijden,
staat om dezelfde reden op een laag pitje. In de tussentijd is
Anita begonnen met hardlopen bij een atletiekvereniging en

ook het gitaarspelen wordt bijgehouden. Want bij capoeira
heb je veel conditie en lenigheid nodig.
Waar ben je trots op en waar word je blij van?
Anita:“Ik ben heel trots op mijn twee lieve kindjes, daar geniet
ik elke dag van. En ook wat ik op werkgebied bereikt heb.
Het vertalen wordt heel vaak ondergewaardeerd, maar van
klanten krijg ik gelukkig ook waardering en complimenten.”
Kortom…
samenwerking
OnzeUitzwaaien
Heijense groep
Anita 8is(juli
een2017)
wareindoorzetter
en met
wie het
haargilde.
gekend hebben in haar jeugd zal dit niet onbekend in de
oren klinken. Ze heeft haar leven prima op de rit en geniet
van elke dag.
Dat is toch moj om te horen…

Big happy family!

Hèjs Nèjs
September 2017

13

SG

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!

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

Shutters

Glas

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

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

Mark Janssen is 50 jaar..
Belofte maakt schuld!
Van Marjo Voss ontvingen
wij onderstaand bericht:

Hallo Redactie!
Ik stuur weer een foto van een 50-jarige
van de Boommar terstraat 5-7.
Op 10 Augustus heeft Mark Janssen Abraham gezien.
Ook deze foto mag in het Hèjs Nèjs.
De mannen en Vera vonden het erg leuk dat Peter laatst
in het Hèjs Nèjs stond en nu helpen ze ons er wel aan
herinneren dat iedereen die nu 50 wordt erin mag.
Dus bij dezen.
Mark…! Van harte gefeliciteerd namens de hele redactie!

Welkom in Heijen…

Driedubbel feest in de Esdoornstraat!
ldussen en
Eerst werd Riley geboren, zoon van Dirk Arno
het gezin
Debby Alofs. Alsof dat nog niet genoeg was werd
tweeling,
Mulder in dezelfde straat ook nog uitgebreid met een
mama zijn
broertje en zusje Giovanni en Romeny. De papa en
ook al een
Mike Mulder en Silvana de Man en de twee hebben
grote broer en zus Tsoezeno en Jemelza.
Ook aan de Hoofdstraat ging de vlag in top.
ten en
Daar werd Loïs geboren, dochter van Peter Voes
genoeg was
Stephanie van der Velden. En of dàt nog steeds niet
de dochter
kwam aan de Beukenlaan Fleur ter wereld. Fleur is
van Anne Elbers en Pim v/d Loo.
nertal van
Vijf baby’s in één maand, het gaat goed met het inwo
Heijen….
Namens de redactie: Allemaal van harte gefeliciteerd.

Op zaterdag 2 september we
rd
Kringloop Mage officieel geop
end

Op de Heesweg werden on
langs
diverse bomen gerooid.

Gouden bruiloft Annie en Leo de Rijckn

, ware
Afgelopen zomer, om precies te zijn op 7 juli 2017
uwd.
getro
jaar
50
n
Leo en Annie de Rijck uit de Beukenlaa
zij een
Enkele weken voor de bijzondere dag ontvingen
deze
om
en
inder
uitnodiging van de kinderen en kleink
de
dag te vieren. Hoe ze het gingen vieren, dat was
Zuid“De
ij
happ
verrassing! Leo, die vroeger bij busmaatsc
collega,
Ooster”werkte leerde Annie, de dochter van zijn
kennen tijdens een personeelsreisje .
6778
Destijds heeft Leo de Zuidoosterbus nummer
nog
daar
het
had
hij
nieuw opgehaald vanuit Woerden en
aan
vaak over. Dus met deze insteek gingen de kinderen
de slag.
de
Op de dag zelf gingen ze “nietsvermoedend” naar
de
bushalte, staan wachten op de bus. In de verte kwam
er
befaamde DAF Zuidoosterbus uit 1962 met numm
deze
6778 en daarin de (klein)kinderen en chauffeur! Op
s die
speciale dag toerde de bus langs plaatsen en plekje
rig
een betekenis hadden voor Leo en Annie in hun 50-ja
huwelijk! Het was een geweldige dag!!

..............

Voor de vierde keer: Nick de Valk
In de ruim zeven jaar dat het Hèjs Nèjs verschijnt, hebben we al tientallen, zo niet
honderden mensen geïnterviewd, maar de meesten zijn hooguit één of twee maal
door ons “aan de tand gevoeld”. Een uitzondering is Nick de Valk (32) die wij voor de
vierde keer ontmoetten en telkens in een andere rol. Hij is de koploper dus!
De eerste keer dat Nick bij een interview
aanschoof was tijdens een gesprek dat wij hadden
met bestuur, trainer en leden van VV Heijen. Het
thema Respect was actueel na het ongelukkig
overlijden van een grensrechter door zinloos
geweld, enkele jaren geleden. VV Heijen wilde
graag een discussie losmaken over dit thema. De
tweede, voor ons ook emotionele ontmoeting
met Nick vond plaats toen hij en zijn vrienden
meededen aan de loodzware fietstocht Alpe
d’Huzes, waarbij geld wordt opgehaald voor het
zo broodnodige kankeronderzoek. Nick was
in zijn leven al te vaak met kanker in zijn naaste
omgeving geconfronteerd, maar “opgeven is geen
optie.” De derde ontmoeting had een veel leukere
reden: Prins Nick I, prins van de Wortelpinnen in
2014, keek openhartig en met veel plezier terug
op zijn ervaringen. En nu zijn we er weer. Nick
en zijn vriendin Kelly Martens zijn op 8 april
begonnen met Café - Zalen Jan. Een naam die
ons voor altijd zal herinneren aan Nicks vrolijke,
humoristische vader Jan de Valk, die vorig jaar veel
te jong overleed.
Nick, Kelly en Royd
Het gezinnetje De Valk is vorig jaar uitgebreid
met de komst van Royd, nu 17 maanden oud. De
stamhouder! Een bewegelijk kereltje dat als wij
er zijn net kan lopen en dan is alles interessant.
Nummertje twee is op komst en wordt verwacht
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in oktober. Nick heeft in het verleden natuurlijk de nodige horeca
ervaring opgedaan, hoewel zijn opleiding een hele andere kant
opging. Zo was hij in opleiding voor skileraar, maar dat is nu van
de baan.
Kelly (25) is kok bij Auberge de Papenberg in Afferden. Zij werkt
daar drie dagen per week. Die koksopleiding komt Kelly van pas,
het is Kelly’s taak de gerechten uit de keuken te toveren.
Op welk moment zijn jullie op het idee gekomen om toch het
café over te nemen of te beginnen?
Nick: “Vorig jaar zomer ontstonden er wat problemen in Henk
de Leeuws (vorige uitbater van Café Zalen Schuttershof – red.)
privé omstandigheden. Zijn moeder werd ziek en de zaken liepen
niet zoals gepland.
Toen zijn we gaan nadenken over de toekomst. Op het moment
dat Henk de zaak overnam, leefde mijn vader nog en ons leven
bestond nog uit studeren en andere interesses, zoals sport en
uitgaan. Mijn opleiding was ook niet in de richting van de horeca,
die van Kelly wel. We hebben altijd wel de ambitie gehad om iets
voor onszelf te beginnen en nu was de tijd rijp om er gestalte aan
te geven. Mijn vader is nu niet meer onder ons, dat geeft het een
emotionele waarde. We hebben ook de steun van onze familie
en vrienden. Iedereen staat erachter. Als Kelly in de avonduren
moet werken bij de Papenberg en ik in het café ben, staan mijn
schoonouders, Marcel en Ellie Martens, paraat om op Royd te
passen. Anders zou het op dit moment ook niet gaan.We wonen
nog niet in het pand, want er moet in het woongedeelte nog
veel worden opgeknapt. Dat moet in oktober wel klaar zijn, als
de kleine komt.“

Catering verzorgd door Kelly

Hard aan het werk!

De opstart
Henk de Leeuw verliet het pand aan de Hoofdstraat op 1 maart en
daarna ging de zaak vijf weken dicht. Iedereen die er in die weken
langskwam heeft gezien hoe hard er gewerkt werd. De lekkages
werden opgelost. Elektriciteit vervangen. De buitenkant werd wit
geschilderd, het pand heeft nu zo veel meer uitstraling gekregen.
Ook de binnenkant werd aangepakt. De muren in de zaal werden
wit gestuukt en de lambriseringen werden grijs geschilderd. De
toiletten werden voorzien van nieuwe tegelvloeren en plafonds.
En zo nog wel een aantal aanpassingen. Nick: “Vrienden en familie
hielpen ons, maar er waren ook mensen die spontaan hun hulp
aanboden. Zonder de hulp van al deze mensen hadden we de
deadline niet gehaald.”

Na de verbouwing

Kelly, Nick en Royd

toekomst meer. Je moet op andere manieren de jeugd zien te
triggeren. Doe- en feestavonden organiseren, dat werkt hopelijk.
Catering aan huis, is ook zo’n plan. Wil je op locatie een feestje
geven dan staan Nick en Kelly garant voor de inwendige mens. En
wellicht in de toekomst komen ook in de avond mogelijkheden
een hapje te eten. Een ”aanschuiftafel” zou een optie kunnen zijn.
Wij menen dat daar zeker animo voor is.

Nick: “Zonder de hulp van al deze
mensen hadden we de deadline
niet gehaald.”

Stapje voor stapje
Plannen zijn er dus genoeg, maar eerst moet het woonhuis klaar
zijn voor de komst van de baby. De komende jaren zal er nog
heel veel geklust moeten worden, maar Nick en Kelly zien er niet
tegenop. Ze hebben alle vertrouwen dat het goed komt. Nick
heeft op sportief gebied wel een stapje terug moeten doen. Zo is
hij dit seizoen geen speler meer van het eerste elftal vanVV Heijen.
En dat is natuurlijk heel jammer, zeker na de promotie naar de
vierde klasse. Hij blijft wel voetballen, maar dan in het derde elftal.
Dat betekent minder trainingsuren maar die worden ingevuld
door de werkzaamheden in het eigen bedrijf.

De opening
Op 8 april was het zover. Op Facebook werd de opening al groots
aangekondigd en Nick en Kelly werden niet teleurgesteld. De
openingsavond was een enorm succes. Nick: “We zitten nu een
tijdje in de zaak en zien dat sommige plannen al van de grond
komen. Lunch op het terras begint vorm te krijgen. We zijn om
17.00 uur open en bij mooi weer om 12.00 uur”. Kelly: “Het
aantal aanvragen voor catering en partijen overtreft nu al onze
verwachtingen.”

Tot slot vragen wij als gewoonlijk: waar zijn jullie trots op of
waar worden jullie blij van?
Antwoord Nick: “Ik ben trots dat ik uiteindelijk toch de zaak van
mijn vader heb kunnen overnemen en hopelijk kunnen Kelly en ik
hier een passend vervolg aan geven.”
Kelly: “Ik word helemaal gelukkig van mijn mooie gezinnetje. En
ben erg trots op het resultaat wat we de laatste weken hebben
neergezet.”
Wij wensen Nick en Kelly heel veel succes met Café - Zalen Jan.

Plannen voor de toekomst
Ze vertelden het al: lunches op het terras serveren.Verder hangt
er in het café een groot TV scherm en Nick en Kelly hopen dat
mensen bij hen komen genieten van grote sportevenementen
zoals Formule I en voetbal. Hopelijk haalt Nederland het WK in
Rusland. Dan zal het zeker groot feest zijn in Café - Zalen Jan, zoveel
is wel duidelijk. Carnaval en kermis zijn de geijkte uitgaansavonden
in Heijen. Vader Jan heeft destijds de trend gezet en Nick gaat
daar geheid mee door. Want een ouderwets café waar je alleen
kunt drinken en een bitterballetje eet heeft in hun beleving geen

Café - Zalen Jan
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen
Telefoon: 0485 511 659, mobiel 06 45255103
www.cafezalenjan.nl
E-mail: info@cafezalenjan.nl
Kijk ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes.
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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

Heisa

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken
voor de
har tverwarmende belangstelling
die wij
als familie ontvingen tijdens
Mientjes
overlijden. Woorden schieten
te kor t, maar
weet dat alle reacties ons een
grote troost
zijn bij de verwerkingvan het
heengaan van
Mientje
Karel Lucassen en familie

sem.
Ter herinnering: Truus Vullings-van Ros
nks alle optimisme Truus

onda
Ons bereikte het droevige bericht dat op 4 september
leeftijd van 65 jaar. We kennen
Vullings-van Rossem is overleden op de veel te jonge
asperges die zij op hun eigen
Truus en haar echtgenoot Frans Vullings van de heerlijke
en Frans geïnterviewd aan
bedrijf telen. Een aantal jaren geleden hebben wij Truus
rking die we noteerden was
het begin van het aspergeseizoen. De mooiste opme
dat klanten vroegen:“Wanneer hebben jullie ze geplukt?”
Alom vrolijkheid.
En nu is Truus er niet meer. Ze zal niet alleen door Frans
en haar kinderen en kleinkinderen gemist worden maar
ook door ons. Want het was altijd gezellig om bij Truus
en
asperges te kopen en met haar te praten. Wij wens
s.
Frans en de familie heel veel sterkte bij dit enorme verlie
Redactie Hèjs Nèjs
ie –
Erica – Hans – Henk – Jan – Marita – Marjo – Sjann
Stella – Suzanne

nep
Kerstmarkt 2017 in het teken van 400 jaar Stadhuis Gen
Ter herinnering: Mientje Lucassen-van Iersel

Amper een jaar geleden hadden wij het
genoegen Karel en Mientje Lucassenvan Iersel te mogen interviewen naar
aanleiding van hun diamanten huwelijk. Wij
vroegen hen wat hun geheim was. Mientje
zei: “Je moet een beetje geluk hebben.”
Dat is waar maar helaas, nu al is het geluk
op. Mientje overleed op 24 augustus,
net voor haar 85e verjaardag. Wat een
gemis zal dit zijn voor Karel en dochter
en schoonzoon Toos en Laurens en hun
kinderen! Wij hopen van harte dat zij de
kracht zullen vinden dit verlies te dragen.
De prachtige bloementuin die Mientje in
de loop van vele jaren vormgegeven heeft
en de mooie handwerken die Mientje heeft
achtergelaten zullen hierbij hopelijk een
grote en tastbare steun zijn.
Redactie Hèjs Nèjs
Erica – Hans – Henk – Jan – Marita – Marjo
– Sjannie – Stella – Suzanne

in Gennep weer de traditionele
Zaterdag 9 en zondag 10 december vindt op de sfeervolle Markt
mertime. Zondag 10 december is
Kerstmarkt plaats, georganiseerd door de Stichting Summ
publiek zorgen. Exposanten die deel
tevens koopzondag in Gennep, wat zonder twijfel voor extra
melden. De Kerstmarkt 2017 staat
willen nemen worden opgeroepen zich bij de organisatie te
is druk bezig om op verschillende
in het teken van 400 jaar Stadshuis Gennep. De organisatie
uis naar voren te laten komen.
manieren het historisch karakter van de Markt en het stadh
17.00 uur. De Markt wordt feestelijk
Beide dagen begint de Kerstmarkt om 13.00 en eindigt om
nde muziek gezorgd, zowel levend
aangekleed in kerststijl en op beide dagen wordt er voor passe
binnen en buiten Gennep zullen hun
als mechanisch. Diverse koren en muziekgezelschappen van
zorgen voor een mooie sfeer. Er is
medewerking verlenen en met hun muzikale kwaliteiten
ambachtslieden en hobbyisten om
nog ruimte voor belangstellende ondernemers, kunstenaars,
od van drank en food kan alleen in
de kramen te vullen met gepaste artikelen/activiteiten. Aanb
mentalisten, combo’s) is er nog plek.
overleg met de organisatie. Ook voor musici (zangers, instru
n van 4 meter breed beschikbaar
Er zijn voldoende stands in de vorm van overdekte krame
fijne kerstsfeer wordt onder andere
waarmee de hele Markt rondom gevuld wordt. Voor een
lspelers. De centrale optredens
gezorgd door de aankleding, passende muziek en tonee
vinden plaats op een podium, dat vóór het stadhuis
geplaatst gaat worden. Er verschijnen ook ambulante
muziekgezelschappen elders in het winkelhart van
Gennep en rondom de Markt.
Een stand kan per dag of voor beide dagen gehuurd
worden, desgewenst inclusief elektriciteit.
Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk bij Stichting
e-mailadres : info@
Summmertime Gennep
summmertimegennep.com of bij Ernst Lamers,
e-mailadres: ernstlamers@home.nl, telefoon 0485514342 of mobiel 06-23629187.
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www.facebook.com/Madeinheijen

Laat het
ons wete
n!
Wij zijn o
p zoe

k naar bij
uit Heije
n om te d zonderheden
jouw opa
e
breien? W len. Dus kan
er vroege
eet jij ho
e Heijen
r uit zag
en wil je
dit delen
Stuur on
?
s jouw ve
rhaal e
kunnen
we van ie n wie weet
ts kleins
iets groo
ts maken
!

www.rovermedia.nl

Wat is uw
huis waard?
Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

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

Interview

Naaldwijker Mart van der Ende
voelt zich thuis in Heijen….
Er zijn mensen die geboren worden en opgroeien in Heijen en dan hun geluk elders
vinden. Altijd leuk om die mensen op te sporen voor onze rubriek Hoe is het toch met….
Deze keer doen we het andersom en interviewen we Mart van der Ende, die zijn jeugd
doorbracht in het Westland en zijn geluk vond in Heijen. Hoe dat allemaal verlopen is
lees je hieronder.

Jeugd in Naaldwijk.
In april 1946 werd Mart geboren in Naaldwijk,
hartje Westland onder de rook van Den Haag.
Hij is dus nu 71 jaar oud, al zie je hem zijn leeftijd
niet aan. Mart heeft zijn vader nooit gekend. Die
verongelukte toen Mart amper 1 jaar oud was.
Zijn moeder was toen 24 jaar en bleef achter met
twee kleine kinderen. Marts vader had samen
met een compagnon een Renault garage en na
vaders overlijden ging deze compagnon verder
met het bedrijf. Mart ging tot zijn veertiende
naar school. Wonende in het Westland midden
tussen de kassen met groenten en fruit, daar valt
altijd wel wat te beleven en bij te verdienen. Mart
werd bijrijder op de vrachtwagen. Hij reed met
de chauffeur door heel Nederland om groente
en fruit te bezorgen bij veilingen.
Varen
Op zijn zestiende tekende hij in een gekke bui,
zoals hij dat zelf noemt, een contract en ging
varen bij Leen Smit, een bergingsbedrijf dat wij nu
beter kennen als Smit Tak. Een jaar lang heeft hij
dat volgehouden, maar het bleek niet zijn ding te
zijn. Het schip, de Barentszee, lag zeven maanden
werkloos in de Golf van Biskaje. Wachtende op
bergingsklussen die maar niet kwamen. Nee,
dat had Mart zo bekeken! Terug aan wal ging
hij weer als bijrijder de vrachtwagen op. Op
een kwaaie dag brak de chauffeur zijn been en
zonder omhaal bood de toen 17-jarige Mart aan
de besturing van de vrachtwagen over te nemen.

Niet gehinderd door het niet bezitten van een
rijbewijs, laat staan een groot rijbewijs. Mart: “Ik
reed gewoon zonder rijbewijs naar Bremen en
Hamburg op en neer, geen centje pijn.”

Mart: “Ik reed gewoon
zonder rijbewijs naar
Bremen en Hamburg op en
neer, geen centje pijn.”

Toen Mart eenmaal 18 was haalde hij beide
rijbewijzen in drie maanden tijd. Totale kosten 76
gulden.Toen was de weg vrij voor alle ritten naar
binnen- en buitenland. Jarenlang reed Mart de
routes naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,
Italië. Als hij op de Duitse Autobahn soms tegen
een bekeuring aanliep betaalde hij dat “in natura”
met een kistje groenten. “Dat mag nu niet meer,”
grijnst Mart braaf.
Naaldwijk vindt de liefde in Heijen
Al 47 jaar is Mart getrouwd met Leny Thomassen.
Het gezin heeft twee zonen en er zijn vier
kleinkinderen. Maar de grote vraag is natuurlijk,
hoe komt Naaldwijk nou aan verkering in Heijen?
Mart: “Mijn moeder had pensiongasten in huis
en op een dag rond 1968 kwam er een nieuwe
kostganger. Het was een buurjongen van Leny
in Heijen. Op een dag wilde deze jongeman
weer terug naar Heijen en vroeg aan Mart of hij
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In de jonge jaren!

tot Nijmegen mee kon rijden in de vrachtwagen. Dat
kon natuurlijk en Mart bracht hem zelfs helemaal naar
Heijen. Daar werd hij meegetroond naar de buren, de
familie Thomassen, waar Leny de dochter des huizes
was. Mart was direct gecharmeerd van haar en schreef
in een onbewaakt ogenblik het telefoonnummer
over dat op de telefoon geschreven stond. Een paar
dagen later belde hij Leny: “Zullen we een keer samen
naar de film gaan?” Dat was het begin. Twee jaar later
werd er getrouwd en het stel vestigde zich aan de
Heijenseweg, vlakbij waar nu de Brandweerkazerne
staat. Mart ging werken bij Hendrix’ Veevoeders en
later bij Emons Transport, waar hij 21 jaar als chauffeur
werkte. Daarna maakte Mart de overstap naar Verdijk
Transport te Boxmeer, waar hij 25 jaar in dienst was. In
1972 kreeg het stel een huurhuis toegewezen aan de
Sleedoornstraat. Er was inmiddels een zoon geboren
in het gezin, Nico, en later kwam daar ook nog Wim
bij. In 1991 verhuisden ze naar de koopwoning in de
Boommarterstraat waar ze nu nog steeds wonen.
Ziekte van Besnier-Boeck
In 1999 kreeg Mart te maken met de ziekte BesnierBoeck. We slaan er Wikipedia even op na wat deze
ziekte precies inhoudt:

Mart voor zijn vrachtwagen

zichtbaar op een röntgenfoto van de longen.
Het is een nare en grillige ziekte die eigenlijk niet meer
over gaat. Ook Mart heeft er nog steeds last van en staat
onder controle. Het kwam zelfs zo ver dat Mart werd
afgekeurd voor zijn beroep van vrachtwagenchauffeur.
Daar zat hij dan. Gelukkig was hij na enige tijd en in
overleg met de behandelend arts en Arbodienst wel
in staat taxi te rijden. Vond hij ook prima om te doen.
Hij bracht mensen naar het ziekenhuis of haalde ze op.
Heel langzaam knapte Mart weer op en kon gelukkig
weer internationaal gaan rijden. Leny vergezelde hem
nog wel eens op zijn ritten.
Anekdotes
Voor speciale verhalen zit je bij Mart op de juiste plaats.
In hoog tempo giet hij de anekdotes over ons heen. Zo
werd hij in Como (Italië) eens beroofd. De vrachtwagen
werd opengebroken maar het dure serum dat Mart bij
zich had werd door de rovers niet gevonden. Wel werd
Mart enige tijd onder schot gehouden. Niet fijn dus.
Liever een leuke anekdote. Ook die heeft Mart genoeg
voorradig.

In 1992 werd Denemarken Europees kampioen
voetballen en net voor de finale tegen Duitsland reed
Sarcoïdose of ziekte van Besnier-Boeck is een Mart door dit land. Bij een Raststätte kwamen hij en
chronische ziekte met onbekende oorzaak en zijn bijrijder in gesprek met twee Duitse “Polizisten”
verloop. Het hele lichaam kan aangetast zijn, maar de die het bestonden hen uit te lachen om het verlies
ziekte openbaart zich het vaakst in de longen. Mogelijk van Nederland. En die zeker wisten dat Duitsland
speelt een genetische aanleg mee bij deze ziekte, die “Europameister” zou worden. Wacht maar, dacht Mart,
gewoonlijk voorkomt bij jongvolwassenen (20-40 jaar) ik zal jullie hebben. Zijn bijrijder vroeg hij de heren even
en even vaak bij mannen als bij vrouwen. De ziekte aan de praat te houden. Mart had in zijn vrachtwagen
wordt gekenmerkt door zogenaamde “granulomen”, nog een nieuwe bumpersticker liggen met Hup Holland
kleine opeenhopingen van ontstekingscellen. Door Hup erop. Die plakte hij snel nét onder de bumper van
vergrote lymfeklieren tussen de longen en soms de politieauto.Toen ze weer op de snelweg reden zagen
verdichtingen in de long zelf is de ontsteking vaak ze de betreffende politieauto langs hen heen rijden.
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Ze hadden de sticker nog niet opgemerkt.
Grote pret in de vrachtwagen! Enige tijd
later was Marts vrachtwagen betrokken bij
een kop-staartbotsing en wie duiken daar
op? De twee politieagenten. Heel voorzichtig
informeerde Mart hoe het was afgelopen
met de bumpersticker….. Het bleek dat de
politieagent wel twee maanden met die sticker
had rondgereden voordat hij het ontdekte. Er
was op dat moment door de afwikkeling van
de aanrijding geen tijd meer om even koffie
samen te drinken, dat kwam een paar weken
later. De politieagenten toonden zich sportief
over de grap die Mart had uitgehaald en samen
dronken ze een kop koffie. Op onze vraag of
een kistje groente hier meer op zijn plaats zou
zijn geweest moet Mart lachen. “Ik reed toen
naar Italië met producten van Intervet uit
Boxmeer.”
Inburgering
Natuurlijk willen we ook weten hoe destijds
de inburgering in Heijen is verlopen. Mart:
“Er hoefde helemaal geen inburgering plaats
te vinden. Toen ik binnenkwam bij de familie
Thomassen voelde ik mij meteen thuis. Ik heb
altijd een vaderfiguur gemist en die vond ik in
mijn schoonvader. Ook mijn schoonmoeder
was een beste vrouw. Ze heeft nog jarenlang
naast ons gewoond.”

Ik heb altijd een vaderfiguur
gemist en die vond ik in mijn
schoonvader.

De riem met de kentekens.

Wat Mart nooit onder de knie heeft
gekregen is het Heijense dialect. Zelfs
na al die jaren hoor je gelijk nog het
Westlander accent.
Aan vakantie wordt weinig gedaan
in Huize van der Ende. Als je het hele
jaar door Europa toert, wil je in je
vakantie liever thuis zijn. Leny had er
geen moeite mee. In totaal heeft Mart
53 jaar internationaal gereden. Zelfs nu
groephou
8 (julije2017)
samenwerking met het gilde.
nog Uitzwaaien
op zijn 71e
hem inmoeilijk
thuis. Geregeld brengt hij nieuwe
vrachtwagens die in Beugen bij de
firma Allers Bedrijfswagens worden
vervaardigd naar de klanten. Leuk werk,
hij doet het met plezier. Verdere hobby’s
heeft Mart niet ontwikkeld, al komt hij
wel geregeld op woensdagmorgen
biljarten bij D’n Toomp. Ook hier kan hij
zijn sterke verhalen meer dan kwijt. Ga
er maar eens een half uurtje bij zitten,
dan hoor je wat.
En als zijn kleinkinderen komen, dan
weten ze het al precies: weg met de
telefoon, er moet mens-erger-je-niet
worden gespeeld.
Trots
Zeker mooi om hier nog te vermelden:
De kentekens van zijn eerste en laatste
vrachtwagen staan in zijn broeksriem
gegraveerd.Verjaardagscadeautje van zijn
zonen. Dan zie je Mart glimmen als hij
die riem aan ons toont.

Hèjs Nèjs
September 2017

23

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één
groot avontuur!
Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag. Kijk voor het laatste
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

De speurtocht in Heijen

We doen een dansje!

Stichting Jeugdraad seizoen 2016/2017
Van Johan Linders ontvingen wij als elk jaar een mooi overzicht van alle activiteiten van de SJR van het afgelopen jaar. Niks aan toe te voegen! En de foto’s spreken
voor zich…
Hallo Redactie!
Nu ben ik er toch maar eens voor gaan zitten. Immers het
mag niet zo zijn dat de SJR de boot gaat missen / deels
gaat missen. In het verleden heb ik al vaker gehoord dat
de Heijenaren graag het gedeelte van de jeugd lezen….
tuurlijk, hun kinderen/kleinkinderen/neefjes/nichtjes/
bekenden/…….! Je weet dat het seizoen van september
2016 tot (in) juni 2017 loopt. Dit overzicht komt voort
uit afzonderlijke verslagen horende bij de activiteiten,
tekstueel een beetje aangepast.
14 oktober 2016 - Zwemmen bij het Heijderbos
Een gemakkelijke start van het nieuwe seizoen en altijd
wel een activiteit waar veel animo voor is. Een groep
van acht jongens had echter voetbaltraining en kon niet
voor 18.00 uur bij D’n Toomp zijn. Flexibel als we wilden
zijn is er voor gekozen om dan maar in twee groepen
naar het Heijderbos te vertrekken. Op de valreep belde
nog een moeder of haar dochter toch nog wat later
kon aansluiten. Dan bracht zij haar wel rechtstreeks naar
Heijderbos. Ja, bij het SJR-bestuur is het wel eens pas- en
meetwerk. Niks mis mee als het doel maar voor ogen
blijft.
Op de verzamelplaats bij D’n Toomp verliep het
heel goed. Jammer genoeg waren er een paar zieken.
Vervelender was dat één persoon niets had laten weten.
Onnodig gewacht en te laat aangereden. Ook de tweede
groep had zich als een speer gehaast naar het andere
verzamelpunt. Immers het ging van hun zwemtijd af.

Onder begeleiding van twee bestuurleden werd de rit
naar het Heijderbos voortgezet. Wie voorop lagen, valt
wel te raden (de achterhoede….dat lag echt niet aan de
conditie, hoor….!)
De jeugd heeft zich prima vermaakt tijdens het zwemmen,
zo ook de begeleiders in het restaurant.
De gedachte om de sleutels in te laten leveren (wat veel
jeugd deed) werkte positief. Maar! Terwijl iedereen na
afloop stond te wachten en een paar jongens de kas van
Friso nog wilden spekken, bleek dat twee meisjes niet uit
het zwembad waren gekomen en de begeleiding kon er
niet in. Na lang wachten toch maar de badmeester met
het belletje laten komen. Ondertussen zijn Nicoli Broers
en ik toch maar met de groep terug naar Heijen gereden.
Uiteindelijk zijn de twee dametjes terecht gekomen. Wat
bleek……….één van de twee was haar fietssleutel
kwijt…..! Zij kregen een 1 op 1 terugreis met Renate
Wessels en René Hermsen (die dan weer thuis een lege
zak chips te zien kreeg).
26 december 2016 Jump XL
Ja hoor, dit keer bowlen en trampoline springen in Horst.
We verzamelden allemaal bij D’n Toomp. Iedereen is er
op tijd, op een na….herkenbaar. Na gebeld te hebben
zijn wij aangereden en deze persoon wordt nagebracht.
Gelukkig ruim op tijd aangekomen en na het zoeken
van de juiste maat schoenen veranderde de serene
vervolg op blz 27
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Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl
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Hoogveld 1 I Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu

Bootcamp

rust van alle vier bowlingbanen in het gekwetter van
de kids. Na een uur gegooid te hebben werd het ook
tijd voor iets anders. Want eigenlijk hoort één bal over
de baan te gaan, toch? We zagen er soms drie te gelijk
voorbij zoeven.
Toen was het trampolinetijd. Iedereen in zijn sas. Ze
hebben zich lekker uit kunnen leven. In een paar worden:
alles perfect verlopen.
3 februari 2017 Speurtocht in Heijen
Dit keer bleven we gewoon eens gezellig in Heijen. Bij vijf
woningen was een activiteit uitgezet. Er waren evenveel
groepen gevormd. Ik zou zeggen laat de foto’s hun verhaal
maar eens een keer doen. Wel even de toevoeging dat
we het verhangen van de wegwijzerbordjes en het
daardoor mislopen van de laatste groep toch maar als
een standaard pubergrap zien.
14 april 2017 Bootcamp
Gewoon in Heijen was vorige keer al. Je zou zeggen:
even wat anders. Dat was het zeker wel. Onze Heijense
Tijn Wabeke en Kaylee Peeters (oud-leden van de
SJR…..natuurlijk) namen de leiding zelf ter hand wat erin
resulteerde dat Tijn wel drie keer met zijn autootje op
en neer moest rijden om alle attributen mee te krijgen.
Na een warming up mochten er snacks uitgezocht
worden en aan de hand van die snacks werd iedereen
in groepen verdeeld. Ook het aantal oefeningen werd
bepaald door de calorieën die gegeten werden met de
uitgekozen snack. Hoe bedenk je het om dat nu aan
elkaar te koppelen…..geweldig toch?
Na touwtjespringen, sprintjes tussen pionnen en nog wat
dingen waar je spierpijn van krijgt (en ik kan het weten!
Lees: Esther Jansen) was het de bedoeling om met al
die spullen door Heijen te gaan joggen. Dat vonden de
meesten toch wat veel van het goede. Dus dat werd
vooral een wandeling met stokken en banden richting
de sloot die een stukje na manege Deenen ligt.

Daar aangekomen moesten de teams zich weer opstellen
en kregen zij de opdracht om naar de andere kant van
de sloot te gaan met stokken en banden zonder zelf
natte voeten te krijgen! Dat dat nog heel erg lastig was,
daar kan Renate Wessels over mee praten, want ook zij
was zo sportief om met de jeugd mee te doen.
Na een verfrissend flesje water ging het koers richting
“evenemententerrein”. Ook daar moest weer een
wedstrijdje gespeeld worden, waarbij onder andere
opgedrukt moest worden (pffft) en ook daar konden
weer paaseitjes verdiend worden.
Vervolgens ging het weer terug richting D’n Toomp.Terug
in de speeltuin kreeg iedereen een lekkere smoothie en
werden de paaseitjes geteld. Het winnende team kreeg
een gratis deelname aan de bootcamp!!
Conclusie: Het was een gezellige sportieve avond die
goed georganiseerd is doorTijn en Kaylee. Complimenten
daarvoor.
24 juni 2017 Tienkamp Outdoor Overloon.
In de vorige editie van het Hèjs Nèjs hebben jullie het
verslag kunnen lezen van Evy en Brechtje. Ja, wat kan ik
daaraan nog toevoegen? Gewoon dat we heel trots zijn
dat we zulke talenten als deelnemers hebben van de SJR.
Gewoon dat het weer een bevestiging is dat ze (lees: de
SJR-jeugd van Heijen) altijd nog zelf wel uitmaken of een
activiteit slaagt of niet.
Gewoon omdat we bij deze nogmaals een dank uit
willen spreken voor het gastvrije ontvangst bij Nicoli en
Albert Melis, die zomaar een puberbom achter hun huis
hadden zitten.
Al met al gewoon weer een seizoen afgesloten dat weer
energie geeft om het volgende seizoen op te starten.
Groet,
Johan Linders
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De zaligmakende lach

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

Het kerstconcert

Het kerstconcert van de gezamenlijke
muziekverenigingen vindt plaats op
zaterdag 23 december om 19.00 uur
in de kerk.

vieringen in

Oktober
2017

Zondag 01 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 07 oktober 19.00 uur
Gildemis, Eucharistieviering met het
Gezinskoor
Zondag 08 oktober 9.30 uur
Gebedsdienst met het Gregoriaans koor
Zaterdag 14 oktober
geen dienst
Zondag 15 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 21 oktober
geen dienst
Zondag 22 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor
Zaterdag 28 oktober 9.30 uur
Allerzielen, Eucharistieviering
met het Gezinskoor; er is tevens
kindernevendienst. Na afloop wordt een
bezoek gebracht aan het kerkhof
Zondag 29 oktober 9.30 uur
Gebedsdienst

Gisteravond een woordenwisseling tussen broer en zus. Hij opende de aanval met: ”Kind, kijk niet zo
chagrijnig”. Pang, er bovenop klonk het: ”Ik kijk zoals ik wil. Het is immers mijn eigen gezicht”. Spits vuurde
hij terug: ”Dat denk je maar. Je hebt je gezicht niet voor jezelf, maar voor een ander, want die moet ernaar
kijken”. Een beetje uit het veld geslagen, kon zij alleen nog zeggen: ”Dat geldt dan ook voor jouw grote
mond, want daar moet ik naar luisteren”.
Ieder mens is een miljonair. Hij weet het alleen niet altijd. Het valt de aandachtige toeschouwer dikwijls
op dat de tv-camera’s in staat zijn het laatste trekje en rimpeltje van iemand in beeld te trekken. Maar wat
een logge olifanten zijn de mooiste camera’s vergeleken met het menselijke oog. Je staat er verwonderd
van hoe scherp en selectief zelfs het kleinste technische apparaatje een geluidsgolf kan opvangen en
doorgeven. Doch het beste toestel haalt het niet bij de soepelheid van het menselijke oor.Welke bron kan
in verkwikkingskracht tegen de menselijke lach op? Welk vuurwerk kan het halen bij de aantrekkelijkheid
van de lichtjes die er in de poppetjes van iemands ogen kunnen dansen?
Een mens die beseft hoe rijk hij is, in geestelijk opzicht, voelt zich gelukkig. Een blij gezicht geeft overal
licht. Een goed woord vindt altijd een stoel. Waarom zouden we als gierige vrekken door het leven gaan?
Als het zaliger is om te geven dan om te ontvangen dan ligt de weg der zaligheid wagenwijd open voor
iedereen. We hebben immers volle handen om uit te delen.
Hebt u het getroffen met uw gezicht en uw figuur? Accentueer het door uw blij gezicht. Bent u in dit
opzicht minder bedeeld, bedenk dan wat iedere schoenmaker u kan uitleggen: ”op het binnenwerk,
daarop komt het aan, meneer”. Uw ogen en uw handen, uw hart en uw verstand, uw mond en uw
voeten zijn de talenten die God u heeft gegeven om er als een levenskunstenaar mee te werken en er
blijheid mee op te roepen bij allen die u aan de trapeze van het dagelijks leven bezig ziet.
Ik heb eens gelezen dat Jezus eigenlijk negen zaligsprekingen heeft uitgesproken i.p.v. acht. Die negende is
in het algemeen gelach van de duizendkoppige menigte verloren gegaan. Zou die negende zaligspreking
niet deze zijn geweest: ”Zalig de lachebekken, want ze zullen de hemel naar de aarde trekken”?
Pastoor H. Reijnen

Oktober: Mariamaand
Daarom twee gedichtjes, voor en over Maria
Ave Maria
Als het Ave Maria weerklinkt.
De stem van de sopraan met het
achtergrondkoor zingt.
Dringt dit tot diep
in mijn innerlijke door.
Bid tot Haar
terwijl ik nederig mijn handen vouw.
Dank voor al het goede
vergeef mij al mijn zonden.
Hier toon ik U mijn berouw.

Beeldje
Langs de landweg stond een beeldje
’t was van wit en lieflijk blauw
Ik liep er samen met m’n moeder
Ze zei: da’s Onze Lieve Vrouw.
Nog altijd is dat plekje groen
En nog altijd staat zij daar
En ik werp nog altijd net als toen
’n kushandje naar haar.
Toon Hermans

Doop
Op 7 oktober 2017 wordt gedoopt: Sophie Klaassen, Eekhoornstraat 3. Wij wensen Sophie een heel
gelukkige toekomst met haar familie en vrienden.

Heisa

Bedankje van de familie Seuren
Op 27 juni jl. is Piet Seuren overleden. Tijdens het afscheid en zijn uitvaartdienst is gecollecteerd voor het Longfonds. De familie
Seuren heeft gevraagd de opbrengst te vermelden in het Hèjs Nèjs. Deze collecte voor het Longfonds heeft € 223,25 opgeleverd. Dit
bedrag is inmiddels overgemaakt en de ontvangst is bevestigd door het Longfonds. Het geld is dus goed terecht gekomen. De familie
wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen graag bedanken.

Allerzielen

Het afgelopen jaar hebben we tijdens een dienst in de kerk
afscheid moeten nemen van:
Theo Hermsen, 05-02-2017, 80 jaar
Jan Vreede, 09-02-2017, 88 jaar
Cis Raaijmakers, 21-04-2017, 93 jaar
Martien Josephs, 02-05-2017, 82 jaar
Lies Hendriks-Broenen, 10-06-2017, 85 jaar
Piet Seuren, 27-06-2017, 77 jaar
Mientje Lucassen-van Iersel, 23-08-2017, 84 jaar

In de Allerzielendienst op 28 oktober gedenken wij deze
gestorven Heijenaren. Tijdens de dienst wordt aan de
nabestaanden het gedachteniskruisje aangeboden. Kinderen
kunnen deelnemen aan de kindernevendienst. Na de dienst
brengen we een bezoek aan het kerkhof voor een laatste
afscheid. Hierbij worden de graven gezegend en kunnen we in
gedachte bij al onze overledenen zijn.

In memoriam: Mientje Lucassen-van Iersel
Mientje werd geboren op 12 september 1932 in Escharen.
Ze was de eerste dochter in het gezin van Cato en Toon van
Iersel, dat uiteindelijk zes kinderen telde. Toon van Iersel was
molenaar en daarom stond Mientje in het dorp bekend als
“Mientje de mulder”. “En denk erom,” zei Mientje dan, “geen
molen zo mooi als die van Esteren!”.
Begin 50’er jaren leerde ze op de Heijense kermis Karel
Lucassen kennen met wie ze op 14 juni 1956 in het huwelijk
trad. Het jonge paar ging aan de Schoolstraat in Heijen
wonen, nu bekend als Kasteelstraat.
Karel verdiende, behalve met timmeren, ook nog de kost
met de verkoop van bier en gas aan huis, iets waaraan ook
Mientje haar steentje bijdroeg. Mientje en Karel kregen in
1957 een dochter: Toos. Intussen genoten ze van de kleine
pleziertjes van het leven: de carnaval, de kermis, met de bus
op vakantie en niet te vergeten: fietsen met Jan en Mia en
Fons en Mientje. Beiden waren daarbij ook nog eens echte
voetbalfans: bijna elke wedstrijd van Heijen werd bezocht.
Toos trouwde met Laurens Franken en Karel en Mientje
kregen twee kleinkinderen en later nog eens twee
achterkleinkinderen. Mientje was in de wolken; als de

kinderen en kleinkinderen op
bezoek waren zei ze vaak: “De
zon gét schiene!”.
Toen ze 50 jaar getrouwd waren,
kreeg Mientje haar luchtdoop:
samen naar Rome!
Het 60-jarig huwelijksfeest werd groots gevierd. Extra feestelijk
was nog het feit dat 60 jaar geleden drie bruidsparen uit het
gezin Lucassen in het huwelijk traden! Mientje was een bezig
iemand: handwerken, bloemen en planten, de volière: plant
en dier hadden haar zorg en toewijding. Haar kleinkinderen
Pascal en Saskia en achterkleinkinderen Romy en Lucas
waren haar grote trots.
De meeste mensen zullen zich Mientje herinneren als een
vriendelijke en altijd vrolijke vrouw. Het ging altijd goed met
haar! Mede daarom was het geruime tijd niet duidelijk dat
Mientje ernstig ziek was. Ze werd opgenomen in Hospice “de
Cocon” in Sint Anthonis waar ze, na een liefdevolle verzorging,
op woensdag 23 augustus 2017 overleed. Mientje Lucassen:
velen zullen haar vrolijke, innemende persoonlijkheid missen.
Dag Mientje! Rust nu in vrede.
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Rob Jans ziet graag wat
van de wereld
In 2012 interviewden wij hem al, Rob Jans (22), als een van de schoolverlaters in dat jaar. Hij gaf aan dat hij International Business and Management ging studeren met als doel veel van de wereld te zien. We zijn
nu ruim vijf jaar verder en zochten hem eind mei op. Rob was toen net
teruggekeerd van zijn stage in Barcelona. Hij volgde de genoemde studie
in Venlo en ging twee jaar geleden voor een half jaar naar Californië. En
zoals gezegd, ook naar Barcelona. Op het moment dat wij hem spreken
heeft hij zijn scriptie afgerond en is het wachten op het resultaat. Daarna
vakantie vieren: de geluksvogel mag met ouders, broer en zus naar New
York waar zus Anke als au pair werkt. Ja, de familie Jans kun je gerust als
reislustig bestempelen! Heijenaren die hun vleugels uitslaan en verre oorden verkennen hebben altijd onze belangstelling.
Californië
Tijdens het derde jaar van zijn studie, in 2015,
verbleef Rob een half jaar in Santa Barbara,
een kustplaats onder de rook van Los Angeles.
Behalve dat hij daar op school zat maakte hij
ook de nodige uitstapjes. Tja, als je er dan
toch bent! De leerstof op deze gelijkwaardige
opleiding was volgens Rob eenvoudiger. Met
een groep van twaalf personen ging hij naar
Californië toe en werd ondergebracht bij
een, weliswaar volkomen veramerikaanste,
Mexicaanse familie. Rob:“Ondanks dat ze zelfs
onderling geen Spaans meer spraken hadden
ze toch nog veel Mexicaanse gewoonten. Ze
hebben echt een andere manier van leven.
Bijvoorbeeld het eten was echt Mexicaans:
zwarte bonen, rijst en kip. Ik zat er echt op
mijn plek, ik voelde mij helemaal gelukkig. Met
het thuisfront had ik haast dagelijks contact.”
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Ik zat er echt op mijn plek, ik
voelde mij helemaal gelukkig.
Welke vakken volgde je daar?
Rob:“De meeste lessen waren vreemd genoeg in de
avonduren. Ik volgde lessen in ethiek, communicatie,
accounting en rechten. Als onderdeel van deze
studie moest ik samen met een klasgenoot een
presentatie geven.”
Welke uitstapjes heb je zoal gemaakt?
Een hele opsomming volgt. Kennelijk was
er genoeg tijd om te genieten van het volle
Amerikaanse leven. Het was ook heel gemakkelijk
om contacten te leggen met nieuwe vrienden.
Lang leve WhatsApp! De communicatie verliep
daardoor nog vlotter. Vooral San Francisco maakte
indruk. Dat bleek een fantastische stad te zijn. Hij

		

in San Francisco

bezocht er het voormalige gevangeniseiland Alcatraz
en het uitgaanscentrum Fischerman's Wharf. Met een
jeep is hij de steilste straat van de stad, Lombard Street,
afgereden. Je moet het maar durven! Ook diverse
parken in Californië werden bezocht, zoals Yosemite
Park en natuurlijk Las Vegas. Helaas was Rob toen nog
te jong om mogen gokken. Hij mocht alleen door de
casino’s lopen en nergens stilstaan. Rob vertelt: Ik ben in
Las Vegas onbewust Cristiano Ronaldo (stervoetballer
– red.) tegen het lijf gelopen. Hij was al ver doorgelopen
toen wij erachter kwamen dat hij het was. Meerdere
mensen hadden het op dat moment door en voor
ons had het weinig zin dus om er nog achteraan te
gaan. Later tijdens ons verblijf heeft hij een foto op zijn
sociale media gezet dat onze vermoedens bevestigden,
hij was inderdaad in Las Vegas.”

Rob vertelt: “Ik ben in Las Vegas
onbewust Cristiano Ronaldo tegen
het lijf gelopen.”
In de eerste week van zijn verblijf in Californië had Rob
nog vrij.“Toen heb ik mijn schoenen aangetrokken (toen
nog redelijk nieuw en geen echte wandelschoenen)
en ben ik gaan verkennen. Ik kwam vanuit mijn huis al
snel op het strand terecht doordat ik bij een klif naar
beneden was geklauterd en ik besloot om een stukje
over het strand te lopen. In de verte zag ik de haven van
Santa Barbara en ik heb het er op gewaagd. Dit bleek
toch echt verder weg dan gedacht en ik had geen eten
of drinken bij omdat ik maar een kort wandelingetje
ging maken. Uiteindelijk heb ik een bijna vijf uur gelopen
voordat ik in de stad aankwam. Ik heb er gelijk een doos

walviskoekjes en een flesje drinken gekocht. Vervolgens
heb ik de bus terug genomen naar mijn huis.
Wat viel je nog meer op in Amerika, Rob?
Rob: “De openheid van de mensen! Je zit in de bus
en mensen om je heen beginnen gewoon tegen je te
praten en vertellen alles. Zelfs over hun problemen.
Een keer werd ik zelfs door een Amerikaan in de bus
uitgenodigd om een American football wedstrijd te
komen kijken. Hij had een paar stoelen in het stadion.
Uiteindelijk ben ik er toch maar niet op ingegaan. Er is
veel nep, maar als je daar doorheen kijkt zijn het echt
heel aardige mensen.”
Stage in Venray en Barcelona
In het derde jaar liep Rob stage in Venray bij
uitzendorganisatie Tempo Team. Je moet namelijk voor
deze studie twee stages lopen, een in het binnenland en
een in het buitenland. Vandaar dat Rob na de stage in
Venray in het afgelopen half jaar verkaste naar Barcelona
voor de nodige studiepunten die hij kon verwerven
met deze buitenlandse stage.
Rob vond een stageplaats bij een vakantiehuisjesverhuurbedrijf in Barcelona. De huisjes werden
verhuurd aan toeristen, maar ook was er een afdeling
makelaardij waar huizen verkocht werden. Er waren
ongeveer dertig mensen in dienst, waarvan een groot
deel stagiaires. Dat maakte niet bepaald dat het een
efficiënt opererend bedrijf was, met al dat wisselende
personeel. Het gaf Rob wel veel vrijheid in de dingen
die gedaan moesten worden. Hij kon zelf veel beslissen.
Hij was het ook zeker niet altijd eens met de baas,
vervolg op blz 33
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Rob in Barcelona

maar die ging met niemand de confrontatie aan. Spaans
praten lukte aardig, bij de Mexicanen in Californië had
Rob al wat woordjes opgepikt. “Goed luisteren, dan
leer je genoeg Spaans om je te redden.”

“Goed luisteren, dan leer je
genoeg Spaans om je te redden.”
In Barcelona woonde Rob met een Portugees, een
Colombiaan en een Noor. De eerste drieëneenhalve
maand met een Portugees, toen is hij samen met de
Colombiaan verhuisd en hebben ze een Noor voor
de laatste tweeëneenhalve maand in huis genomen.
Ze hadden dus een gedeeld appartementje. Vandaar
uit werd Barcelona onveilig gemaakt. Feestjes die pas
diep in de nacht begonnen. Geen probleem. Als er
een melding van een feestje kwam en Rob dan al op
bed lag, stond hij gewoon weer op en ging erop af. De
Spaanse collega’s waren uiterst gastvrij, maar ook met
Zuid-Amerikanen trok Rob tijdens zijn stage halfjaar
veel op.
Wat ook leuk was: pap en mam (Edwin en Ellen)
zochten Rob in Barcelona op. Ook broer Teun en zus
Mara waren daarbij. Zus Anke niet, die zat lekker in
Amerika, maar werd toch gemist.
Wat viel je nog meer op in Barcelona?
Rob vertelt: “Dat de mensen gewoon bij de dag leven.
In Nederland heeft iedereen zijn agenda al weken
volstaan met afspraken. Daar doen de Spanjaarden
niet aan. Vandaag leven ze en morgen zien ze wel weer
verder. Dat bevalt mij prima! Tijdens nieuw jaar liep ik
rond 4 uur naar huis en zaten de terrasjes nog vol met
voornamelijk oudere mensen die al aan hun ontbijt
begonnen waren leek het wel. Dit typeert wel hoe ze
in Spanje leven, lekker laat. In Nederland zou je om
4 uur alleen nog feestende jeugd zien tijdens nieuw jaar.”

Vrijheidsbeeld linksachter!
Familie Jans in New York. Zie het

De stage in Barcelona leverde wel de voorpaginafoto
op. Rob in de vroege avonduren met uitzicht op de
prachtige stad.
Toekomstplannen?
Het is wel duidelijk dat Heijen te klein is voor Rob.
Ook is hij zo gewend om zelfstandig te leven, dat het
weer invoegen in het gezin zelfs al een beetje lastig is.
Het liefst wil hij terug naar Amerika, maar Barcelona
is ook goed. Op dit moment (mei) heeft hij wel een
aanbieding voor een job in Barcelona bij een Customer
Service. Maar eens afwachten wat dat wordt. Eerst de
studie netjes beëindigen en dan op vakantie. Weer naar
het geliefde Amerika, zoals we hierboven al aangaven.
De situatie in september….
De geluksvogel heeft inderdaad eind augustus samen
met zijn familie zusje Anke bezocht in New York. In
een week tijd hebben ze alles gezien, van Times Square
tot de Empire State Building. Op Robs verjaardag, 21
augustus, zijn ze in Washington D.C. geweest om “een
kopje koffie te drinken met Donald Trump……”
Inmiddels heeft Rob ook zijn studie succesvol afgerond
en is hij sinds halverwege juli druk bezig om een baan
te vinden in binnen- of buitenland. Hij heeft er al een
paar sollicitatiegesprekken op zitten, maar nog geen
werk te pakken. Hij hoopt een baan te kunnen vinden
“want vakantie verveelt snel.”

Het Hèjs Nèjs wordt ook bezorgd bij de Heijense
bedrijven. Heeft iemand misschien een tip voor
een uitdagende baan voor deze enthousiaste
jongeman? Stuur hem dan een e-mail:
rob.jans@hotmail.com.
Alvast enorm bedankt.
Veel succes Rob!
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Agenda
Zaterdag 30 september
Zondag 1 oktober
Sportpark “de Heikamp”
LTC De Heikamp - Jubileumweekend
t.g.v. 40-jarig bestaan
Donderdag 5 oktober
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zaterdag 7 oktober
19.00 uur Parochiekerk
Gilde St. Dionysius - Eucharistieviering
Zondag 8 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - HBV 1
Donderdag 19 oktober
19.30 uur Café-Zalen Jan
Zij-Aktief - Vogelvoederkrans maken
Zondag 29 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Achates 1
Donderdag 2 november
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Donderdag 16 november
19.30 uur Café-Zalen Jan
Zij-Aktief - Informatieavond met brandweer
Zaterdag 18 november
11.00 uur Café-Zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Voorverkoop zittingsavonden
Zondag 19 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SES 1
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
20.00 uur Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden
Zondag 3 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SV Milsbeek 1
Donderdag 7 december
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 10 december
11.00-16.00 uur D’n Toomp
Zonnebloem afd. Heijen - Hobbybeurs
Donderdag 14 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kerstviering
Zaterdag 16 december
10.00 uur D’n Toomp
Baby fotoshoot
Zaterdag 23 december
19.00 uur D’n Toomp
kerstconcert in de kerk
Zondag 17 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - OKSV 1
Donderdag 21 december
19.30 uur Café-Zalen Jan
Zij-Aktief - Kerstviering

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

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

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

024 - 3550222

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

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
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
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.

