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Terry de Golfer
De Trouwfotopagina!
Drie diamanten
bruidsparen in Heijen

De babyfotoshoot
Heije Natuurlijk Mojjer
de wespspin

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

Trouwen is en was in: In 2017 hebben we drie (!) diamanten bruidsparen in ons dorp. In
deze uitgave zijn ze in het zonnetje gezet. Zij zijn een goed voorbeeld voor de paren die dit
jaar hun ja-woord hebben gegeven en prachtige foto’s stuurden. Zie de ‘trouwfotopagina’.
Als Hèjs Nèjs over 60 jaar nog bestaat kunnen we ook hen interviewen. We zetten
het vast in de agenda. In Heijen woont een toptalent: in al zijn bescheidenheid draait
hij op 14-jarige leeftijd al volop mee in het golfcircuit. Lees het interview met Terry Janssen er maar eens op na. In de
natuurbijdrage gaat het over de wespspin, een lastig uit te spreken naam met die 4 medeklinkers achter elkaar.
Met de huizenverkoop loopt het na enkele moeilijke jaren weer gesmeerd. Goed moment om een van onze vaste
adverteerders te spreken: Hans de Makelaar uit Gennep. Zie daarvoor het bedrijfsinterview met hem.
Dan is er een oproep aan de (20!) in 2017 geboren baby’s. We adviseren hen (of hun ouders) om de oproep op
het Prikbord te lezen: op 16 december worden ze op de foto gezet tijdens de babyfotoshoot in d’n Toomp. Een
onvergetelijke gebeurtenis. En er is meer. Wij wensen u, zoals altijd, weer veel lees- en kijkplezier!

Inhoud
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Column

Op de foto uit 1952 zit
Toon op de stoep en
kijkt Thij Fleuren door
het raampje.

Afbraak en opbouw
Ooit ben ik geboren, net als de meesten van u. In mijn geval
was dat eind januari en bitter koud. Was een jaar of acht na de
hopelijk laatste wereldoorlog. Veel mensen in Heijen zochten
toen woonruimte, en die was er slechts beperkt. Daarom werd
er veel ingewoond bij hen, die wel een woning hadden.

In het geval van mijn ouders was dat bij de familie Th.
Fleuren aan de Brem. Omdat mijn ouders en hun zoon
Toon op de onverwarmde bovenverdieping woonden was
het medisch niet verantwoord om daar een toekomstig
redacteur van het Hèjs Nèjs ter wereld te laten komen. Er
werd uitgeweken naar het ouderlijk huis van mijn vader
op de Smele. Na enkele dagen weer terug naar de tijdelijke
woning aan de Brem.
Zoals u weet, zijn de meeste gebouwen aan de Brem voor de
beoogde vooruitgang van Heijen al afgebroken. Als je daar
nu fietst, moet je al goed je best doen om het lang bestaand
hebbende plaatje weer voor de ogen te krijgen. Gelukkig
legt de werkgroep Historisch Heijen zoveel mogelijk vast
van wat er was, zodat u uw geheugen niet oneindig behoeft
te pijnigen. En bij gelegenheid (presentatie, tentoonstelling
of anderszins) kunt u aan de hand van de verzamelde
werken terug in het verleden van Heijen.
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Het huis van Fleuren is op het moment van schrijven al
deels slachtoffer van de sloophamer; de asbesthoudende
golfplaten van de bijgebouwen zijn al verpakt-en-wel
afgevoerd. Gelukkig stond de voordeur in de openhuisstand. Dat bood de gelegenheid om na 60 jaar de
ruimten waar mijn eerste levensjaar is doorgebracht te
bekijken. Was toch bijzonder. Hoewel er geen enkele grijze
cel iets had vastgelegd van toen, gaf het toch een apart
gevoel om op de plaats te zijn, waar mijn leven startte en
waar ik, naar ik aanneem, veel sliep, dronk en luiers vol
maakte.
Eigenlijk best jammer dat zo’n mooie plek om te wonen
verdwijnt. Als de nieuwe invulling van deze ruimte nou
maar zodanig is, dat het deze afbraak verantwoord maakt.
En wat er op gebouwd wordt bijdraagt aan het welzijn
van ons Heijen…….Kan enige scepsis niet onderdrukken
hierbij.

Henk Kerkhoff

Verenigings- en ander nieuws

De Zittingsavonden 2017!

CV De Wortelpin

7
1
0
2
n
e
d
n
o
v
a
s
g
Zittin en Zaterdag 25 November
Vrijdag 24

open 19.30 uur
l
aa
z
r,
uu
00
Aanvang 20.

Deze vinden plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 november in de
vertrouwde maar tevens vernieuwde en opgefriste accommodatie
van de residentie van de Wortelpin: “Café Zalen Jan”. Vorig jaar was
de pers al lovend over onze Zittingsavonden. “Carnavalsvereniging de
Wortelpin bood het publiek twee zittingsavonden op hoog niveau” was
het oordeel. Wij zijn ervan overtuigd dat we dat ook in 2017 weer
gaan waarmaken.
Wat kun je verwachten?
Optredens van onze gewaardeerde Heijse artiesten als Goed Gevuld,
de Entertainmentgroep, de Dansgarde, de Ex-prinsen, KaBoem… En
terug in de ton: Ad van Zitteren!!! Ook de tonpraters Erik Mulder en
Dirk Kouwenberg zullen ongetwijfeld hun best doen hun publiek stijve
kaken van het lachen te bezorgen.

met van eigen bodem:
Ad van Zitteren - Dansgarde - De Entertainment Groep Ex-Prinsen - Goed Gevuld - KaBoem - Heijs Uut Volle
Borst (Frank Weijers & Michiel Noij)
Tonproaters:
Erik Mulder & Dirk Kouwenberg

Voorverkoop

Entree 13,- Eur, Voorverkoop 10,- Eur
zaterdag 18 november van 11.11 tot 12.11 uur in
“Café-Zalen Jan“
Daarna zijn de overige kaarten te verkrijgen bij Heijs Hepke!

Ook dit jaar worden vaste zitplaatsen aangeboden.
Maximaal 11 kaarten p.p. Wees er dus snel bij !!!

Enne, was het je bekend dat onze dorpsgenoot Frank Wijers
zangkwaliteiten heeft? Samen met Michiel Noij zorgen zij als duo voor
een verrassende muzikale afsluiting. Zeg nu zelf: zo’n veelbelovende
avond mag je echt niet laten schieten. Wij zijn er in elk geval weer
klaar voor, hebben er weer superveel zin in en hopen vooral weer vele
Heijenaren en ander betrokken publiek te mogen begroeten op 24
en/of 25 november. De voorverkoop is op zaterdag 18 november van
11.11 tot 12.00 uur bij café-zalen Jan. Toegangskaarten kosten 13,00
euro maar in de voorverkoop 10,00 euro.
De Zittingsavondcommissie: Dirk, Marga en Ryanne
PS Mocht je het persbericht van Bertus van As over de Zittingsavonden
van 2016 nog eens na willen lezen: het staat op www.heijen.info.

Hoi Carnavallisten

Gerarduskalender 2018

Op zaterdag 11 november gaat er weer een bus naar Maastricht. Deze

Elke dag een beetje spirit.

vertrekt om 8.00 uur op het busstation in Gennep en om 8,15 uur bij

Kosten: 7,00 euro

Café Zalen Jan. Vanuit Maastricht is het vertrek om 21.00 uur. Let op: de

Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

bus wacht niet.

Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels,
informatie

De kosten bedragen 15 euro per persoon en deze moeten voldaan
worden bij opgave. Opgeven kan bij Café Zalen Jan en kan tot 1 november.

Verkoop adressen:
Mevr. Kersten Fazantstraat 33

Gennep Tel: 0485-517420

Er is plek voor 70 mensen en vol is vol. Niet betaald is niet opgegeven.

Mevr. Lamers Ketelhuis 90

Gennep Tel: 0485-511195

Tot de 11de van de 11de.

Truus Lamers

telefoon 531 273

Groetjes Roger

Nellie Gijsberts

telefoon 531 279
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Unieke
interieurs
op maat

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo

T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By Frank
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Verenigings- en ander nieuws

Grenzen
Mensen hebben behoefte aan grenzen. Een grens geeft immers duidelijkheid

Wie de Siebengewaldse familiegeschiedenis onderzoekt heeft te maken met

over mijn en dijn, wat hoort hierbij en wat daarbij etc. Op allerlei terreinen

de grens en de veranderingen in de loop van de tijd. Het Siebengewalds

komen grenzen voor. Zo ook tussen dorpen en tussen gemeenten. Op het

Archief heeft dit proces in detail onderzocht en presenteert dit, 200 jaar na

kaartje staan de grenzen tussen Heijen, Afferden en Siebengewald met een

de laatste grote verandering. Hierover zal een royaal geïllustreerde brochure

duidelijke, ononderbroken lijn aangegeven.

verschijnen, waarin het verhaal nog eens uitgebreid wordt naverteld. Deze is
voor 5 euro te koop. Om te bezoeken: http://rce.webgipublisher.nl Op deze

Grenzen liggen niet voor de eeuwigheid vast. Zo hoorde Heijen tot 1973

site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat veel interessante

bij de gemeente Bergen en daarna bij Gennep. De gemeentegrens moest

informatie. Zeker de moeite waard.

gewijzigd worden. In Siebengewald was het nog wat spannender: het
westelijke deel van het dorp behoorde tot de parochie Afferden, het oostelijke
deel viel onder Hassum, Duitsland. Toen de burgerlijke stand in 1798 werd
ingevoerd, woonde een deel in de gemeente Bergen, terwijl een ander deel bij
de gemeente Weeze terechtkwam. Sinds 1817 ligt het hele dorp in Nederland
en in de gemeente Bergen.
Veel Heijenaren hebben hun wortels in Siebengewald
Veel Heijenaren hebben hun wortels in Siebengewald. Daarom is het wellicht
extra interessant om op zondag 19 november, vanaf 10.00 uur in
MFC De Klaproos, Gaesdoncksestraat 2a het 'Historisch Café' bij
te wonen. Het thema is: "Hoe Siebengewald in 1817 bij Nederland kwam".

Happy Together in D’n Toomp
Op zondag 29 oktober organiseert popkoor Cheers een herfstconcert in

al voor optredens en de sfeervolle kerstmarkten in D’n Toomp. Mooie ballads

gemeenschapshuis D’n Toomp. Cheers doet dit niet alleen: gasten zijn het

en uptempo nummers wisselen elkaar tijdens dit optreden af. Omdat de drie

mannenkoor Nèj Hèjs uit Heijen en popkoor C’est La Vie uit Rijkevoort.

muziekgezelschappen zich erg ‘happy’ voelen met elkaar, sluiten zij de middag
gezamenlijk af met dit vrolijke lied.

Het belooft een gezellige middag te worden. Onder het genot van een hapje
en een drankje kunnen de bezoekers genieten van een zeer gevarieerd

Hoe het weer op 29 oktober ook zal zijn: D’n Toomp wordt deze dag

aanbod aan muziek. Cheers, met dirigent Steven Gerrits, opent de middag

omgetoverd in een huiselijke, herfstachtige sfeer. Bij de koffie of thee zijn

om 14.00 uur, waarna Nèj Hèjs aan de beurt is. Dit achtkoppige ensemble zag

heerlijke stukken eigengemaakt gebak te verkrijgen. De zaal is om 13.30 uur

vier jaar geleden het levenslicht. Het barbershopachtige repertoire is vier- of

open en de entree is gratis. Iedereen is van harte welkom: samen met het

vijfstemmig. Een leuk detail is dat Hèjs Nèjs de inspiratiebron was, toen er een

publiek gaan we er weer een hele gezellige middag van maken!

naam voor de groep gekozen moest worden.
Na de pauze zal C’est La Vie een aantal nummers ten gehore brengen. Deze
zanggroep uit Rijkevoort bestaat 25 jaar en heeft een modern repertoire. Het
koor, onder leiding van Annelies Claassen, treedt regelmatig op in de regio.
Cheers, dat vervolgens weer met eigen combo het podium op gaat, heeft bij
de Heijense bevolking geen introductie meer nodig: veel bezoekers kwamen
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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

Verenigingsnieuws en Berichten van het bestuur

Ook de A-Slagwerkgroep van EMM Heijen wint op
overtuigende wijze Sla-je-slag Cup!
De A-slagwerkgroep van EMM onder leiding van dirigent Casper Traa heeft op

Bij terugkomst in Heijen werd de feestvreugde nog even voorgezet in

14 oktober deelgenomen aan de Sla-je-slag Cup in Puiflijk.

Café-zalen Jan. Aankomend jaar zal zowel de Sla-je-slag Cup (jeugd), de

De Slagwerkgroep mocht om 17.45, nadat dankzij de spontane medewerking

B-slagwerkgroep won de Jeugd-Cup al in mei, alsook de Sla-je-slag Cup door

van Multi-Mate het grote assortiment aan instrumentarium in Puiflijk aan kwam,

EMM worden georganiseerd. Een mooie bijkomstigheid in het 110-jarig bestaan

haar programma aan de deskundige jury en volle concertzaal ten gehore

van de vereniging,

brengen. Een mooie opening van Massai werd gevolgd door een zeer muzikale

dat in het weekend

uitvoering van Exposure. Als laatste nummer werd Djembe Mania uitgevoerd

van 15-16 en 17

met medewerking van virtuoos Rik Cornelissen op accordeon. Het publiek liet

juni gevierd zal

duidelijk horen dat ze genoten hadden van het optreden. In totaal streden 14

gaan worden.

slagwerkgroepen om de Sla-je-slag Cup.
In november
Om 19.30 uur kwam het verlossende woord. Met 92,50 punten werd de

kunnen we de data

slagwerkgroep zeer overtuigd Winnaar van de Sla-je-slag Cup 2017 en ging

voor wat betreft de

de trofee mee naar Heijen. Enkele opmerkingen uit het juryrapport: 'Wauw,

Sla-je-slag Cup en

geweldige spanningsboog. Zeer dynamisch, en vooral muzikaal. Een geweldig

Sla-je-slag (jeugd)

ensemble, onder deskundige leiding en heerlijk om naar te luisteren'. De

bekend maken.

slagwerkgroep zal op 9 december deelnemen aan het podiumconcours in
Ettenleur en is in ieder geval goed op weg.

Loat Hèjje Mojjer worre, maar ok blieve!!
Sinds 2010 bestaat de vereniging Hèjje Mojjer officieel.
Een groep enthousiaste dorpsbewoners heeft toen verschillende
werkgroepen opgezet en u heeft gezien wat daaruit voort
gekomen is. Dagelijks zijn verschillende mensen in de weer met
het organiseren van de Heisa, artikelen schrijven in het Hejs
Nejs, het bezorgen van dit mooie blad, berichten en foto’s
plaatsen op de website, activiteiten voorbereiden voor de kermis,
de kerstboom, het lentefeest en carnaval, de route lopen of het
Hejs rundje nog klopt, foto’s zoeken over Heijen in vroeger jaren,
enz. Dankzij de grote groep vrijwilligers kan het werk verdeeld
worden en blijft het leuk om te doen. Dit wil niet zeggen dat
er genoeg vrijwilligers zijn. Alle werkgroepen kunnen vrijwilligers
gebruiken om wat werk door te kunnen schuiven en te zorgen
dat de werkgroep actief kan blijven. Heeft u interesse om een
steentje bij te dragen in een van de werkgroepen, benader ons
dan voor vrijblijvende informatie over wat het inhoudt.
Buiten de werkgroepen is er verder nog een dagelijks bestuur
dat op andere fronten actief is. Het bemiddelt veelal tussen de

gemeente of andere instanties die met Heijen te maken hebben.
Enkele voorbeelden zijn: het opknappen van het kerkplein, de
plannen en effecten rond de haven, maar ook zaken m.b.t. de
leefbaarheid zoals woningbouw, de start van de huuskamer
en de (bijbehorende) perikelen, een verkeersplan (aanpak
verkeersknelpunten rond en in Heijen), en enkele vergaderingen
met het gehele bestuur.
Ook hier kunnen we vrijwilligers gebruiken om het werk beter
te verdelen en mensen door te kunnen schuiven. Nieuw bloed is
ook hier belangrijk! En ook hier geldt: laat u informeren over wat
dit inhoudt en loop eventueel even een tijdje mee!!
Lijkt het u leuk, bent u creatief, voelt u zich betrokken, heeft
u nieuwe ideeën of welk talent dan ook, informeer naar de
vereniging en wij leggen het graag uit. Mail naar hejjemojjer@
heijen. info of bel met:
Edwin 06-39897697 of Pierre 06-25362660.
Het bestuur van Hèjje Mojjer
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Interview

Terry Janssen is een
koele kikker op de golfbaan…
Om met de deur in huis te vallen: Heijen is een groot golftalent rijker. We hebben
het over Terry Janssen (14) die met zijn ouders Wilbert (53) en Karin (52), zijn zus
Melanie(18) en broer Alex (16) aan de Dennenlaan woont. Onlangs werd Terry
Nederlands Jeugdkampioen voor jongens tot en met 15 jaar. Toen we dat hoorden
was de aandacht meteen gewekt. Wij gingen op weg naar de Dennenlaan.

Terry Janssen
Terry werd op 6 april 2003 geboren in het ziekenhuis van Boxmeer.
Hij woont echter zijn hele leven al in Heijen. Ging naar basisschool De
Heggerank en fietst nu elke dag met zijn vrienden naar het Elzendaal
College waar hij in 3 VWO zit. Op de basisschool ging Terry graag
voetballen, maar vader Wilbert speelde golf en nam zijn kinderen
wel eens mee naar golfbaan De Bleijenbeek in Afferden. En tijdens
een open dag, Terry was 6 jaar oud , gebeurde het. Al meteen viel
het Wilbert op dat zijn jonge zoon erg balvaardig was. Op 11-jarige
leeftijd besliste Terry dat hij liever ging golfen dan voetballen. Een
beslissing waar hij tot op de dag van vandaag geen spijt van heeft.

"Op 11-jarige leeftijd besliste
Terry dat hij liever ging golfen dan
voetballen"
Terry de golfer
Terry bleek al snel een goede “swing” te hebben. Uiteraard volgt
hij golflessen om de fouten er uit te halen door aanpassing van de
techniek en om sterker te worden. De golflessen vinden altijd in
het seizoen plaats. Dat loopt van ongeveer begin april tot begin
oktober. Gemiddeld krijgt Terry tien tot vijftien lessen per seizoen.
Ook volgde Terry masterclasses, bijvoorbeeld van de putting coach
van de bekende Nederlandse golfer Joost Luiten. Er worden soms
zelfs “mental coaches” ingeschakeld die de aanstormende talenten
leren om te gaan met teleurstellingen. Niet dat Terry die hard
nodig heeft. Wilbert: “Op de golfbaan is Terry een koele kikker.”
Gemiddeld wordt er in het seizoen vijfentwintig tot dertig uur per
week getraind. Tot nu toe is dat nog goed te combineren met
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school. Er hoeven geen speciale aanpassingen in het lesrooster te
worden gedaan. Alleen tijdens de winter, als de avonden te kort
zijn om lang buiten te kunnen spelen, is het soms lastig de nodige
trainingsuren te maken. Terry: “Ik ben rond 4 uur thuis van school,
dan golfen van 5 tot 9 uur, daarna huiswerk maken en slapen. In
het weekend spelen we wedstrijden, meestal twee per dag. Een
wedstrijd duurt gauw vier uur, één in de ochtenduren, dan lunchen
en ’s middags weer een wedstrijd. Na het huiswerk lig ik meestal
nog even op de bank met mijn telefoontje.”
Samen met Wilbert speelt Terry mee in de heren clubcompetitie.
Wilbert bij Heren II en Terry zelfs bij Heren I. De jeugdafdeling is
hij sinds vorig seizoen al ontgroeid. En ook in de herencompetitie
heeft Terry vrijwel alle wedstrijden gewonnen. Voor de kenners
onder ons: de handicap van Terry is 3,8. Dat is gewoon niet
normaal meer, zeker voor zo’n jonge knaap. De hoogste handicap
is 54 en de laagste is 0.

"Voor de kenners onder ons: de
handicap van Terry is 3,8. Dat is
gewoon niet normaal meer "
De NGF Challenge Jeugdtour 2017
Al speelt Terry mee in de herencompetitie, hij deed ook mee aan
de NGF (Nederlandse Golf Federatie – red.) Challenge Jeugdtour
2017 voor jongens tot en met 15 jaar. Deze competitie bestaat uit
vier wedstrijden. Hieraan doen de zestig beste jeugdgolfers van

Interview

Nederland mee. Bij de vierde wedstrijd kreeg Terry op zijn eigen
verzoek ingefluisterd hoeveel slagen hij maximaal mocht maken
om de competitie te winnen. Geen enkel mentaal noch technisch
probleem bracht hem uit zijn evenwicht. Terry bleef kalmpjes
onder het maximum aantal slagen en mag zich nu Nederlands
Jeugdkampioen tot en met 15 jaar noemen. De wedstrijden
brachten hem door heel Nederland. Wilbert kun je gerust zijn
vaste chauffeur noemen. Hij brengt met veel plezier zijn talentvolle
zoon naar de diverse golfbanen. Moeder Karin is meestal thuis.
“We hebben nóg twee kinderen,” lacht ze.

Met golf moet je je een onnatuurlijke zijwaartse houding eigen
maken. Dat betekent eindeloos oefenen. Bovendien heb je met
een buitensport te maken. Dat wil zeggen, ook in de kou moet er
geoefend worden. Niet makkelijk in de winter! Maar ook dan is het
dóórzetten. Alleen de echte doorzetters bereiken de top.

Wat is je droom, Terry?
Dat is moeilijk onder woorden te brengen als je veertien bent.
Maar als je heel diep in Terry’s hart kijkt zou hij natuurlijk het liefste
professioneel golfspeler worden. Studeren in het buitenland in
combinatie met de golfsport. Is het een utopie, of is het haalbaar?
De tijd zal het leren. Het is hard werken, dat beseft Terry terdege.
Talent alleen is niet genoeg. Je kunt ook les gaan geven. Er is een
opleiding tot golf teacher. Maar er zijn helaas meer golf teachers
dan banen. Wilbert: “Wat het ook wordt, je kunt je hele leven
golfen, op welk niveau dan ook. Hij zal er hoe dan ook altijd plezier
aan kunnen beleven. Wat het wordt moet nog blijken. Er zijn maar
weinig mensen die van het golfen kunnen leven. Tot nu toe speelt
Terry nog met plezier. Wij leggen geen enkele dwang op.”

Filmpje
Wilbert toont ons een filmpje op de telefoon. Daar zie je Terry
klaar staan om een slag te maken, maar waar is het balletje? Hij
blijkt ‘m in zijn mond te hebben. Dan laat hij het balletje uit zijn
mond vallen en met een reactievermogen dat wij ons niet kunnen
voorstellen slaat hij het balletje voordat het de grond raakt met
een enorme slag een heel eind weg. Tjonge, wat knap!

Op dit moment zijn zijn grootste uitdagingen te leren wat verder
te slaan, de swingtechniek te verbeteren en sterker te worden. Op
zijn veertiende is hij fysiek natuurlijk nog niet uitgegroeid. Maar
groeien doet hij wel en dat vergt steeds weer aanpassingen in
de techniek. Ook het materiaal moet geregeld worden bijgesteld.

"Met golf moet je je een onnatuurlijke
zijwaartse houding eigen maken. Dat
betekent eindeloos oefenen"

Trots
Natuurlijk zijn Wilbert en Karin trots op hun talentvolle zoon,
maar ook op hun andere kinderen zijn ze trots. Terry is blij met
zijn overwinning in de Challenge Jeugdtour, al blijft hij bescheiden.
Een leuke Heijense jongen met een super talent uit een warm
gezin. Moj toch?
We blijven je volgen, Terry!
Heel veel succes.
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Wesp- of tijgerspin (Argiope bruennichi)
Deze opvallende spin is met geen andere spin te verwarren. Met haar
prachtige, opvallende geel, witte en zwarte streeppatroon lijkt ze te
roepen: “Kijk naar mij, ik ben de mooiste spin in het land”. Met haar
opvallende streeppatroon lijkt ze wel wat op een wesp, maar ook op een
tijger, vandaar de naam wesp-, wespen- of tijgerspin.

Weest gerust ze is voor de mens niet giftig maar haar felle kleuren zijn wel

het centrum van het web bevindt zich een opvallende dikke, witte zigzag band

een waarschuwing voor aanvallers zoals vogels, die een vette spin als hapje wel

van niet-klevend weefsel , het zogenaamde stabillement. De functie van deze

zien zitten. Met haar kleuren geeft ze aan dat ze giftig is. Dat is allemaal bluf

structuur, die bij alle soorten van het geslacht Argiope voorkomt, heeft niets te

maar het werkt wel. De wespspin is helemaal niet gevaarlijk voor vogels, en

maken met stabilisering van het web, maar heeft waarschijnlijk een signaalfunctie.

ook niet voor zoogdieren, zoals de mens. Toch werkt de tekening efficiënt,

Er bestaan twee aannames hierover: De banden zouden de aandacht afleiden

want veel mensen schrikken terug bij het zien van een wespspin omdat ze

van de spin zodat zij minder gemakkelijk vindbaar is, of de mogelijkheid bestaat dat

denken dat het een gevaarlijk exemplaar is, maar gelukkig zijn er ook genoeg

beide banden met het ultraviolette licht dat ze reflecteren insecten aantrekken.

mensen die genieten van het mooie uiterlijk van deze soort. Ze mag dan ook

Voor beide bestaat geen bewijs.

gezien worden.
Uiterlijke kenmerken
Het web

Alles hierboven gaat over het vrouwtje met haar mooie getekende lijf. Haar

De wespspin hoort als soort onder de wielwebspinnen net als onze kruisspin.

lichaam meet vlak voor het leggen van de eieren ongeveer 2,5 cm en met de

Zoals alle wielwebspinnen hangt zij met de kop omlaag in het web. Het web

poten erbij heeft ze een spanwijdte tot ongeveer 3,5 cm De mannetjes zijn veel

wordt dicht bij de grond geweven want het voornaamste voedsel van de spin

minder opvallend en eigenlijk maar dwergjes vergeleken bij het vrouwtje. Het

zijn sprinkhanen, die in het terreintype waar de spin voorkomt meestal algemeen

zijn bruinige spinnen van ongeveer 1 cm met lange poten die vaak aan de rand

zijn. Dat wil niet zeggen dat ze niets anders eten; ook vliegen, kevers en libellen

van het web van het vrouwtje zitten. Zij missen de geel-zwarte tekening op het

staan op het menu. Zoals op de foto goed te zien is hangt de spin zelf met de

achterlijf en de duidelijk geringe poten van het vrouwtje.

kop omlaag in het dicht geweven centrum van het wielweb. Onder en boven
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Nageslacht

Voorkomen

Tegen het einde van de zomer wordt de cocon, waarin de eieren gelegd worden,

Oorspronkelijk was de wespspin een Zuid-Europese soort. Heel lang kwam ze

door het vrouwtje gesponnen. Het is een soort urntje van ongeveer 2 cm hoog

in België alleen voor in het zuiden van het land. In Nederland kwam ze toen nog

met een kraagvormige rand die in de buurt van het web wordt opgehangen

niet voor. Sinds zo’n dertig, veertig jaar is de spin echter steeds noordelijker gaan

tussen de vegetatie soms tot wel vijftig centimeter van het web. De eieren,

opduiken en vandaag vind je haar dan ook regelmatig in het grootste deel van

meestal enkele honderden, overwinteren op die manier en in het voorjaar

België en Nederland. Mogelijk voelt de tijgerspin zich hier nu meer thuis door

komen de jonge dieren uit de cocon en is de cyclus rond.

de opwarming van het klimaat in onze streken. De soort wordt gevonden op

De paring tussen mannetje en vrouwtje is niet zonder gevaar voor het mannetje.

de heide, maar ook in wegbermen, grasland en de laatste jaren zelfs regelmatig

De mannetjes zijn eerder volwassen dan de vrouwtjes en zitten aan de rand van

in tuinen.

het web van een net nog niet volwassen vrouwtje te wachten tot zij haar laatste
vervelling beleeft. Na de laatste vervelling, is de huid en ook het paringsorgaan

De eerste gepubliceerde waarneming in Nederland kwam uit Waterop bij

van het vrouwtje nog zacht en soepel. Het mannetje kan dan overgaan tot paring.

Gulpen in 1980. In de jaren negentig kwam de spin alleen in Zuid-Limburg voor

Dat gebeurt uiterst voorzichtig want elke bewegend voorwerp in het web is

maar daarna ging het hard en kwamen er steeds meer meldingen van vondsten

een prooi voor de spin. Het mannetje moet door middel van signalen duidelijk

in heel Limburg en Noord Brabant. Nu komt de soort in heel Nederland voor.

maken dat hij geen prooi is en de agressie onderdrukken. Wespspin-mannetjes
zijn hier niet erg goed in. Ze tokkelen wat aan de draden van het web en trillen

Ga het veld in en verwonder je over de pracht van de natuur.

met het achterlijf. Bij het net vervelde vrouwtje is het agressieniveau laag, maar

Veel plezier

als zij eenmaal heeft gepaard is dit weer hoog. Er wordt daarom zelden nog met

Martha en Paul

succes een tweede maal gepaard. Als dit wel gebeurt is dat meteen de laatste
keer voor het mannetje want hij bezit maar twee paringsorganen die hij allebei
maar een keer kan gebruiken. Paart hij langer dan 10 seconden met het vrouwtje
dan is dat zijn laatste daad in het leven, want zijn partner eet hem gewoon op.
Volgens wetenschappelijk onderzoek kiezen mannetjes wespspinnen bewust
voor de dood als ze seks hebben met een vrouwtje dat genetisch (geen familie
dus) van hem verschilt. De kans op gezonde nakomelingen is dan het grootst.
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ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
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!
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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

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

De Groote Heeze 56
6598 AV Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
De Groote
Groote Heeze
Heeze 56
56
www.ves-autoschade.nl
De
6598 AV
AV Heijen
Heijen
6598
Tel. (0485)
(0485) 51
51 70
70 93
93
Tel.
Fax: (0485)
(0485) 51
51 48
48 79
79
Fax:
www.ves-autoschade.nl
www.ves-autoschade.nl

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

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

Wilt u uw dorpswinkel behouden?
Dat dorpswinkels het moeilijk hebben zal voor niemand een geheim zijn.
nd
Ook uw winkel, De Troefmarkt, moet alle zeilen bijzetten om in deze tijd van verandere

nog
consumentengedrag te kunnen overleven. Tot overmaat van ramp vinden er nu ook
gevaar
werkzaamheden plaats die het voortbestaan van onze en uw winkel nog eens extra in
de
brengen. We zullen er alles aan doen om de bereikbaarheid te kunnen handhaven, maar
betekent
dit
werkzaamheden schuiven letterlijk op tot aan de voordeur van De Troefmarkt.Wat
zal iedereen duidelijk zijn.
binnen,
Onze vraag is er maar één: vergeet uw winkel niet en loop eens een keer wat vaker naar
lopen
moeten
ook in deze tijd wanneer we misschien een stukje moeten omrijden of iets verder
of fietsen.

Wij en onze medewerkers doen ons best, maar kunnen het niet alleen!

Bergh,
Een wekelijkse broodbestelling bijvoorbeeld-keuze uit twee warme bakkers, Van de
Afferden of De Haas uit Haps- daar helpt u al mee!
Ook al zijn het maar kleine bestedingen, wij zijn er blij mee. Met "Wij" bedoelen we hier iedereen
die Heijen een warm hart toedraagt. Voor behoud van uw en onze winkel is het gewoon
noodzakelijk.
Doe het voor Heijen, doe het voor uzelf! Een dorp zonder winkel is geen dorp, vraag het
mensen in Afferden. Die weten er inmiddels alles van.

aan de

Vriendelijke groeten,

Jos en Brigit en medewerkers.
Kerstmarkt in teken 400 jaar Stadhuis Gennep
Stichting Summmertime houdt zaterdag 9 en zondag 10 december op de Markt in
Gennep de traditionele kerstmarkt die in het teken staat van 400 jaar Stadhuis Gennep.
De organisatie is druk bezig om tijdens deze markt het historisch karakter van de Markt
en het stadhuis extra naar voren te halen. Zondag 10 december is tevens koopzondag.
Exposanten die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de organisatie.
De kerstmarkt is op beide dagen van 13.00 tot 17.00 uur op een feestelijk in kerststijl
aangeklede Markt en met passende muziek. Diverse koren en muziekgezelschappen van
binnen en buiten Gennep hebben reeds hun medewerking toegezegd maar er is nog
plaats voor meer musici (zangers, instrumentalisten en combo’s).Voor de snelle beslissers
onder ondernemers, kunstenaars, ambachtslieden en hobbyisten zijn nog enkele kramen
verkrijgbaar. Aanbod van drank en food kan alleen in overleg met de organisatie.
De overdekte kramen zijn 4 meter breed en kunnen per dag of voor beide dagen gehuurd
worden, desgewenst inclusief elektriciteit. Aanmelden zo spoedig mogelijk bij Stichting
Summmertime Gennep emailadres: info@summmertimegennep.com of bij Ernst Lamers,
emailadres: ernstlamers@home.nl, telefoon 0485-514342 of mobiel 06-23629187.
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Foto Nellie en Thij Kusters-Rutten.

Een unicum: drie diamanten
bruidsparen dit jaar in Heijen!
"We hebben ze nog alle zeven op een rijtje, maar soms klopt de volgorde niet…!”

Behalve een heuse babyboom en veel trouwerijen, waarover we elders in dit

de wet en op 16 november van dat jaar voor de kerk. Het stel ging inwonen bij

nummer berichten, beleven we dit jaar nog veel meer huiselijk geluk. Maar

Nellie thuis. ’s Morgens om 10 uur voltrok pastoor Rutten het huwelijk en de

liefst drie diamanten bruidsparen in één jaar. Dat mag in het Hèjs Nèjs. We

feestelijkheden vonden plaats bij café Hermsen, nu beter bekend als Café Zalen

spraken uitgebreid met alle drie de paren. Het waren prachtige gesprekken

Jan. Nellie naaide samen met haar zus de bruidsjurk. Zie foto.

met veel lachen en onvermijdelijk ook een traan. Want de drie paren maakten
heel wat mee in hun leven samen. We stelden hen de volgende vragen:

“Wij zijn erg tevreden op
onze oude dag….”

-

Het ouderlijk huis

-

Waar en hoe hebben ze elkaar leren kennen

-

De gezinssamenstelling

-

Werk en hobby’s

Het jaar daarop in september werd de oudste zoon geboren, Geert. Hij

-

Gezondheid en wat verder nog ter tafel kwam.

woont in Nijmegen. In 1960 gevolgd door dochter Hennie. Hennie woont in

Dat leverde de volgende verhalen op:

Bergen. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. In 1963 werd Marion geboren.
Helaas werd dit kiendje maar amper één jaar oud. “Ze had een virusinfectie”

Nellie en Thij Kusters-Rutten.

zegt Nellie en overleed op 19 april 1964. Een groot leed. Maar er kwam nog

Het echtpaar woont aan de Heesweg nummer 19. Nellie is 84 jaar en Thij 85.

een zoon, Harrie, in 1965. Hij woont met zijn gezin aan de Heikampseweg in

Nellie komt uit een gezin met vier kinderen en werd geboren een eindje verder

Heijen. Er zijn vijf kleinkinderen. Nellie runde het huishouden, hielp in het seizoen

in de straat, op de grond waar nu het huis van Hans en Marita Wientjens staat.

bij de boeren asperges steken en aardbeien plukken. Verder was ze actief als

Thij komt van een boerderij in Ottersum aan de Siep zoals dat heet. Het gezin

collectant van de Hartstichting, wel 35 jaar lang. Ook was ze collectant van de

telde dertien kinderen. (“Onze pap haj tied zat,” lacht Thij). In 1954 trad Thij in

Brandwondenstichting en het Beatrixfonds. En geloof maar dat ze daar fanatiek

dienst van de Zuid-Ooster. Gedurende zijn gehele werkzame leven zat hij op de

in was! Nu brengt ze maandelijks het Hèjs Nèjs rond en een keer per jaar de

bus. Het stel leerde elkaar kennen, tja waar was dat ook al weer. Hierover zijn de

Kerkbalans. Ze is lid van Zij-Actief. Omdat Thij onregelmatige diensten had zat

meningen iets verdeeld. Nellie meende dat zij Thij gezien had bij “Café Bouman”.

een lidmaatschap bij een vereniging er voor hem niet in. Maar wel was hij dertig

Maar Thij ging altijd uit in Heijen en dacht dat ze elkaar bij café Deenen (Heijen-

jaar lang vrijwilliger bij het Rode Kruis en reed hij op de ambulance. Een rode

Zuid) ontmoet hadden. Wat maakt het uit.

draad in Thij’s leven mag je toch wel de Volksdansfeesten noemen die hij met (de
overleden) Jo Reintjes oprichtte.Thij: “Daar ben ik van het begin tot het eind bij

16

Thij was in die tijd al lid van de Ruitervereniging en De Jonge Boeren in Heijen.

betrokken geweest. Het hele horecagebeuren was mijn verantwoording. Ook

Nellie werkte in de verkeringsjaren in de huishouding bij een Nijmeegs gezin. De

ben ik verschillende keren met Iduna naar het buitenland geweest. Ik reed dan

route van de bus die Thij reed voerde toevallig langs het huis van die familie.“Dan

de bus. Polen,Tsjechië, Frankrijk, Italië, Monaco, Duitsland. Noem het maar op. Ik

zwaaiden we naar elkaar” grinnikt Nellie. Op 6 juni 1957 trouwde het stel voor

heb nooit stilgezeten.”
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Foto Stiena en Gerrit Jacobs-Roelofs

Het gezin Jacobs werd gezegend met vier kinderen. Dochter Petra, 1958, is
getrouwd met Ger, heeft vier kinderen en woont in Groesbeek. Zoon Gerrie
werd geboren in 1960. Hij is getrouwd met Thea en woont in Afferden. Ze
kregen een zoon en een dochter. Helaas, zoon Gradje is in 1995 op vierjarige
leeftijd overleden aan een stofwisselingsziekte. Monique werd geboren in 1969
en is getrouwd met Bas. Zij hebben drie kinderen In 1963 werd Marian geboren.
En zoals velen zullen weten is Marian in juni van dit jaar op 54-jarige leeftijd
overleden. Een ongekend verdriet, dat ze samen dragen met hulp van hun andere
In 1965 werd het huis aan de Heesweg gebouwd en daar wonen ze nog steeds,

kinderen en kleinkinderen. Marian was getrouwd met Jan en zij hadden twee

in volle tevredenheid. Het feest wordt gevierd op 17 november, ook weer in café

kinderen. Een van de twee, Rianne, is onlangs getrouwd. Gelukkig heeft Marian

Hermsen, alias Café Zalen Jan met familie, vrienden en buurt. Ze zijn het samen

nog wel de trouwjurk van haar dochter gezien die ze samen met haar tante

eens: “Wij zijn erg tevreden op onze oude dag….”

Monique had gekocht. Een ontroerend verhaal. Marian lag in het ziekenhuis maar
dat was geen belemmering. Rianne kwam naar het ziekenhuis en mocht in een

Stiena en Gerrit Jacobs-Roelofs

klein kamertje haar bruidsjurk aantrekken waarna ze haar moeder volkomen

Al vroeg, Stiena (80) was amper 17 jaar, kreeg ze verkering met Gerrit Jacobs

verraste door haar trouwjurk te showen. De trouwdag zelf mocht Marian helaas

(82), huisschilder uit Boxmeer. In 1954 leerden ze elkaar op de Boxmeerse kermis

niet meer meemaken en ook op het feest van pap en mam was ze er fysiek niet

kennen. “Zullen we een keer schommelen” schijnt de openingszin van Gerrit te

bij. Marian stond erop dat het feest gewoon doorgang zou vinden. “Je hebt nog

zijn geweest. Gerrit komt uit een gezin van acht kinderen. Een samengesteld gezin

meer kinderen en kleinkinderen, pap en mam” zei ze. “Die hebben ook recht

zou je nu zeggen. Gerrits vader overleed in de oorlog en moeder hertrouwde

op een feest!” Zonder tranen kunnen Stiena en Gerrit dit niet vertellen. Maar

later.

Stiena is geboren en getogen aan de Diekendaal. Zij was de jongste van maar
liefst elf kinderen en de laatste die het huis uit zou gaan. Dat zagen vader en
moeder niet zo zitten en vroegen Stiena en Gerrit te trouwen en bij hen in te

wat moj.

“Wij zijn rijk met ons
grote gezin”

gaan wonen. Dat gebeurde. Vijfentwintig jaar lang hebben zij voor haar ouders
gezorgd. Daarna verhuisden ze naar de Meidoornstraat nummer 19. Begin

Het hele gezin Jacobs bestaat uit 39 personen. Want inmiddels zijn er ook al

1982 kwamen ze er te wonen. Bij wijze van welkom hadden de bewoners

negen achterkleinkinderen. De oudste is 14, de jongste pas drie maanden. “Wij

van de Meidoornstraat die altijd een heftige Nieuwjaarsdag samen vierden alle

zijn rijk met ons grote gezin” zegt het echtpaar.

bierdopjes van die dag gespaard en in een zak aan de deurknop gehangen.
Gerrit heeft zijn sporen verdiend bij de Carnavalsvereniging. 33 jaar lang zat hij in
Gerrit werkte dus als huisschilder, eerst in Boxmeer, later bij “de nonnen van

de Raad van Elf, waarvan 11 jaar als vorst. Prins Carnaval was hij in 1970. Dit waren

Stevensbeek” waar hij onderhoudsman was. Stiena werkte in de huishouding bij

mooie jaren. Gerrit heeft tot zijn 35e gevoetbald maar moest stoppen vanwege

de “zusters in Gennep”. Later kwam ze terecht bij de familie Paes in Heumen.

blessures. Daarna heeft hij met Stiena nog veel vrijwilligerswerk verricht. Bij de

“Daar werd ik echt in de watten gelegd” lacht Stiena. Het contact is altijd warm

voetbalvereniging deden ze samen met Gert en Riek Wijers kantinediensten

gebleven. Mevrouw Paes is zelfs nog op de gouden bruiloft van Stiena en Gerrit

en poetsten ze de kleedlokalen. Op Koninginnedag hielp Stiena pannenkoeken

geweest.

bakken bij het Oranjecomité. Een feest!

> vervolg blz 19
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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

Foto Jo en Giel Derijck-de Rijck

tijden van ziekte en ongemak. En als er iemand jarig is is de vaste bezoektijd van half 11
tot half 1. In Gennep werden de dochters Ans en Carla geboren. Ans kreeg een zoon. Jo
bekent dat ze een beetje jaloers was toen, ze had zelf ook zo graag een zoon gekregen.
Maar zo was het ook goed. Ans en haar man Ruud hebben drie kinderen: Ramon,
Anouk en Jouri. Anouk is inmiddels getrouwd en heeft twee pleegkinderen Lorenzo en
Gabrielle. Jo en Giel zijn dol op ze. Ans en Ruud hebben ook een pleegzoon: Dennis
Maar dat kan nu niet meer in verband met knieproblemen. Ze doen het nu wat rustiger

(24). Er is geen verschil tussen kleinkinderen en pleegkleinkinderen. Dochter Carla heeft

aan. Gerrit kijkt graag sport op TV en de tuin is zijn lust en zijn leven. Ook klusjes bij de

een relatie met Yvonne. Zij hebben een dochtertje: Anne. Giel werkte bij Papierfabriek

kinderen gaat hij niet uit de weg. Stiena vermaakt zich kostelijk met haar zus Hanna, haar

Page en bij Roepaen. Jo was handig met naald en draad.Verstellen en vermaken waren

dochter Petra en de nichtjes bij Nichtenclub De Dropjes. Een maal per twee maanden

haar ding. Als we beginnen over de hobby’s begint Jo te stralen.Vijfentwintig jaar waren

gaan ze bij elkaar op bezoek en maken leuke uitstapjes. Op 28 september was het

ze lid van de Aquariumvereniging. Ze deden mee aan wedstrijden. Wie heeft het

precies zestig jaar geleden dat ze in het huwelijk traden. Op 1 oktober vierden ze het

mooiste aquarium van de landelijke Aquariumvereniging? De jury kwam langs en Jo’s

samen met hun uitgebreide familie, buurt en vrienden en kennissen. Uiteraard waren

aquarium kreeg de tweede prijs bij de landelijke huiskeuring. Een prestatie waar ze nog

daar ook Thij en Nellie bij. De stellen zijn al “eeuwen” met elkaar bevriend.

steeds trots op is. Jo was destijds de enige vrouw in de aquariumclub. Giel hielp zijn
vrouw waar het kon.

Jo en Giel Derijck-de Rijck.
Jo (81) en Giel (87) komen oorspronkelijk uit Afferden. Jo van de Rijksweg en Giel van
de Afferdse Hei. Beiden komen ze uit een gezin van acht kinderen. Tot hun verbazing
kenden ze elkaar helemaal niet totdat Giel bevriend raakte met een broer van Jo. In
het begin verliep het stroef. Jo had eerlijk gezegd een beetje een hekel aan Giel en ze

“Wij zijn vrolijk en opgewekt en hebben
ze alle zeven nog op een rijtje, al klopt de
volgorde soms niet….”

bekeken elkaar amper als Giel eens op bezoek kwam. Maar op een gegeven moment,
Giel was op weg naar de kerk, zeiden ze elkaar gedag en ja, toen… Langzaam groeide

Jo: “We hadden vijfhonderd garnalen in de bak, toen kreeg ik een plantje waar een

er iets, maar waar dat nou aan lag? Het is inmiddels allemaal geschiedenis.

gemeen beestje in zat, de planaria. Alle garnalen gingen dood. Dat was erg jammer.”

Op 21 mei 1957 trouwde het stel. Het was heel mooi weer. In zijn zenuwen vergat

Ook speelden ze jarenlang fanatiek midgetgolf in clubverband bij ’t Rimpelt in Afferden.

Giel zijn hoge hoed mee te nemen naar de kerk, in die tijd een onmisbaar onderdeel

Ze waren er keigoed in en wonnen vele bekers. Dat alles kan nu niet meer. Ze zijn nog

van een trouwkostuum. Wim Linssen was de trouwambtenaar. Hij was amper een jaar

wel lid van beide verenigingen maar niet meer actief. Ondanks lichamelijke ongemakken,

ouder dan het bruidspaar toen. Thuis aan de Rijksweg werd in de stal een prachtige

ze springen dan wel niet meer over de heg, gaat het goed met het stel. “Ik loat me nog

gladde dansvloer gelegd en konden de feestelijkheden beginnen.

niet van de toffel joage” zegt Giel.“Wij zijn vrolijk en opgewekt en hebben ze alle zeven
nog op een rijtje, al klopt de volgorde soms niet….” De diamanten huwelijksdag was

Ze gingen wonen in Middelaar. Later verhuisden ze naar Gennep en weer later

één groot feest. De burgemeester en zijn vrouw kwamen op bezoek. Overigens ook bij

naar Heijen. Dat was in 1965. Eerst woonden ze aan de Heikampseweg 15, daarna

de andere twee stellen. Hij had het er maar druk mee.

kochten ze het huis aan de Acaciastraat. Dit huis werd later gekocht door Wim en
Truus Linssen, hoe toevallig is dat. Sinds 27 jaar wonen ze in een seniorenwoning aan

Het feest werd gevierd bij Ans in de Wagenstraat in Gennep. Daar was alles prachtig

de Beukenlaan nummer 7. De buurtcontacten zijn prima. De zes huizen hebben een

versierd. In één weekend werd drie maal feest gevierd. Eerst kwam de buurt (de zes

soort van gezamenlijke “hangplek voor ouderen” achter op het veldje. Daar staat een

huizen), toen de familie met 25 personen en daarna een intiem samenzijn met de

picknickbank, waar men geregeld zit te kleppen met de hele buurt. Is de bank te klein,

kinderen en klein- en achterkleinkinderen. De kinderen hadden een prachtig liedje

worden er stoelen bijgesleept. Erg gezellig. Onderling wordt veel geholpen, zeker in

gemaakt.
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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
In het verleden werden wel eens wat busreisjes gemaakt, maar de mooiste
vakanties werden met de kinderen doorgebracht op camping Breijenburg in
Ledeacker. Ook zijn ze naar Soldaat van Oranje geweest.Vonden ze prachtig.
In dit verhaal mag ook hondje Lucky niet ontbreken. Zo’n lief en aanhankelijk
hondje bestaat verder echt niet inde wereld, als je Jo en Giel mag geloven. Het
is een shih tzu Maltezer. Ze hebben het hondje letterlijk gered uit het nest. Het
was heel mager en ziek. Maar moet je haar nu zien, je kunt met haar praten en ze
snapt alles, zeggen ze.
Als enige van de drie stellen zijn ze aangesloten op internet en wi-fi. Jo is er super
handig mee. Ze bestelt van alles op internet en ook telebankieren heeft geen
geheimen voor haar. “Ik ben te vroeg geboren” lacht ze. “Anders was ik vast iets
met computers gaan doen..”
Tot slot
Het was een hele zit met de drie paren maar wat mooi dat ze hun levensverhalen
met ons en dus ook met Heijen wilden delen. Allemaal hebben ze hun portie
in het leven wel gehad, maar er straalt alleen maar positiviteit uit. Een voorbeeld
voor iedereen.
Uiteraard onze hartelijke felicitaties voor alle drie de stellen.
Wij wensen hen veel geluk en nog vele mooie jaren samen.

Ter herinnering: Henk Janssen.
Eind juli vond het interview plaats met Rita en Johan ter Haar over hun vader, politieagent Joep ter Haar. Bij dit
interview was ook Henk Janssen aanwezig, die als 18-jarige stage liep bij Joep. Een stage die zijn hele verdere leven
heeft beïnvloed. Behalve dat Henk door Joep zeer geïnspireerd raakte voor het politievak ontmoette hij in die
periode ook zijn latere echtgenote, de Heijense Thea Koenen.
Ten tijde van het interview was Henk al ernstig ziek, maar deze avond zat hij op zijn praatstoel en vertelde hij
honderduit over de avonturen die hij met Joep beleefde. Aan het eind was hij erg vermoeid maar zijn ogen straalden.
Hij vond het fijn om nu eens niet over zijn ziekte te hoeven praten, maar over een mooie periode in zijn leven.

Henk Janssen
15 september 2017

Ook de publicatie van het interview in de editie van augustus heeft hij nog helder meegemaakt en het stemde hem
tot grote tevredenheid, zo liet hij de redactie weten. Daar zijn wij dankbaar voor.
Begin september ging Henks gezondheid snel achteruit en op 15 september overleed hij thuis in Meerlo, slechts
67 jaar oud. Wij wensen zijn echtgenote Thea, hun kinderen en verdere familie veel sterkte bij dit enorme verlies.
Redactie Hèjs Nèjs
Erica – Hans – Henk – Jan – Marita – Marjo – Sjannie – Stella – Suzanne

Hèjs Nèjs
Oktober 2017
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Hans de Makelaar is vooral
geïnteresseerd in mensen.
Al zat Hans de Makelaar al jaren in het makelaarsvak, pas sinds 2016
is hij actief in onze regio. En prettig voor ons: vanaf het begin van
zijn zelfstandige makelaarsbestaan adverteert hij in het Hèjs Nèjs.
Hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking met deze vriendelijke,
spraakzame man.

Want wie is Hans de Makelaar?

heeft namelijk iets achtergelaten en probeert in een nieuw land wat op te

Makelaar Hans heet voluit Hans Nijenhuis. Dat betekent, hoe toevallig,

bouwen. Dat schept een band. De mensen, dat is ook nu nog wat mij het

nieuw huis… Geboren in 1965 in Eefde, dat ligt vlakbij Zutphen. Vader

meeste aanspreekt, ook in de makelaardij. Ik ben altijd nieuwsgierig, waarom

had een bouwbedrijf en eigenlijk dacht Hans dat daar ook zijn toekomst

verhuizen mensen en waarom kiezen ze juist dat huis?”

zou liggen en dat hij het bedrijf zou voortzetten. Het liep anders. Al op zijn
18e wist hij dat dit er niet in zou zitten. Toch maakte hij de opleiding MTS

Terug naar Nederland

Bouwkunde af. Op zijn 23e besloot Hans samen met zijn vriendin Gerda

Op een gegeven ogenblik hadden Hans en Gerda het wel gezien in

die arbeidsdeskundige was, te emigreren naar Nieuw-Zeeland. Niet met

Nieuw-Zeeland. Een heel mooi land, zo menen ze, maar met weinig cultuur.

de bedoeling er definitief te blijven, maar voor het avontuur. In Auckland

Nederland is wat dat betreft veel afwisselender. Ze zaten daar zoals Hans

vond Hans werk bij een bouwbedrijf. Doch in de wintermaanden die in

het uitdrukt “een beetje op een dood spoor.” Daarom namen ze in 1997

Nieuw-Zeeland in juni en juli vallen vond hij het werk in de bouw niet zo

de beslissing terug te gaan, ook al omdat Hans’ schoonvader plotseling

aangenaam. Hans: “Ik ging maar eens om mij heen kijken naar wat anders

overleed. Dat neemt niet weg dat Nieuw-Zeeland nog steeds in hun hart

en toen kwam ik terecht in de makelaardij. Ik heb in Nieuw-Zeeland

zit. Ze hebben er vrienden en keren er om de zoveel jaar naar terug.

alle diploma’s voor makelaar gehaald. We hebben er in totaal tien jaar

Voordat Hans en zijn gezin naar Nederland terugvlogen had Hans al

gewoond, waarvan ik er zeven als makelaar heb gewerkt. In die tijd is onze

meer dan 300 sollicitatiebrieven de deur uitgedaan. In Nederland was de

dochter Pippa geboren.”

makelaardij niet zo best op dat moment.Toch slaagde Hans erin een baan te
vinden bij een makelaarskantoor in Leiden. Helaas betekende dit wel dat hij

“Ik ben altijd nieuwsgierig, waarom
verhuizen mensen en waarom kiezen
ze juist dat huis?”

zijn hele makelaarsopleiding opnieuw moest doen. Zijn Nieuw-Zeelandse
diploma’s werden in Nederland niet erkend. Het stel kwam terecht in een
Vinex wijk bij Leiden. Een behoorlijk foute keuze, bleek. Ze waren er niet
gelukkig. Zodra ze kans zagen verhuisden ze naar de binnenstad van Leiden
in een mooi oud pand. In dat huis werd dochter Lobke geboren. Een leuk
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Hans woonde in Nieuw-Zeeland. Wat sprak hem daar aan?

detail is dat in dit huis nu de PvdA’ er Diederik Samsom woont.

Hans: “Vooral het contact met de mensen en dan vooral met de

Ondanks de goede baan en het mooie huis bleek de natuur in het oosten

buitenlanders. Omdat je zelf een buitenlander bent is het makkelijker

van het land toch aantrekkelijker. Het westen was hen te druk en onrustig.

persoonlijk contact tot stand te brengen. Iedere buitenlandse reiziger

Daarom verhuisden ze in 2001 naar Molenhoek. Hans ging bij een kantoor

Hèjs Nèjs
Oktober 2017

in Nijmegen werken. Daarna kwam hij in Gennep terecht bij Unicum, een

Stappenplan

adviesbureau voor pensioenen, verzekeringen en hypotheken. Hans deed

Wij vragen Hans te beschrijven wat zijn werkwijze is. Hans legt uit:

er de afdeling makelaardij.

“Wij kunnen mensen begeleiden in alle facetten van de verkoop en
aankoop van een woning. Binnen onze dienstverlening zijn er, naast

“Door mijn werkwijze en persoonlijk
contact krijg ik de klanten die ik
verdien.”
Zelfstandig

de uitgebreide begeleiding bij de verkoop van een woning, zeker ook
mogelijkheden voor mensen met een beperkter budget, die een wat meer
beperkte dienstverlening zoeken. Als het contact met de klant tot stand
gekomen is, maak ik een eerste indicatie van de waarde van het pand.
Zitten de klant en ik wat dat betreft op dezelfde lijn? Dat is belangrijk.
Daarna komt de fotograaf in actie. Een bewuste keuze is geweest een

In 2014 ging Hans weg bij Unicum ondanks dat hij inmiddels mede-eigenaar

fotograaf die “leven” weet te brengen in de foto’s. Niet alleen de standaard

was van het bedrijf. Hij had gaandeweg bepaalde ideeën gekregen over de

plaatjes, maar ook details worden in beeld gebracht. De tekst wordt in

makelaardij en kon die naar zijn mening iets minder goed kwijt binnen de

samenwerking met de klant samengesteld. Voordat het op Funda gaat

algehele adviesgroep Unicum.

wordt het pand eerst via Facebook aangeboden. De bezichtigingen doe

Anderhalf jaar geleden vestigde hij zich definitief aan de Kleineweg in

ik zelf, het liefst zonder dat de klanten er bij zijn. Die gaan beter even “de

Gennep. De dochters waren er in het begin niet zo heel happy mee, want

hond uitlaten”. Ik zet een kopje koffie als dat mogelijk is en samen met de

hun studie en vriendenkring bevonden zich meer richting Nijmegen. Maar

belangstellenden neem ik aan de tafel de ins en outs van het pand door.

Hans en Gerda hebben het hier enorm naar hun zin.

Ik probeer steeds de typische stijl van een huis over te brengen naar de

Hans: “Mensen hier beseffen vaak niet in wat voor een prachtig stukje

mensen. Het maakt mij niet uit of dat een kapitale woonboerderij is of

Nederland wij wonen! Ik ga graag hardlopen en als ik dan door de velden

een klein chaletje. Het leuke is dat gedurende een dergelijk proces er veel

en de bossen loop, dan is dat echt genieten!”

contactmomenten zijn en ga je best diep in de relatie met de klant. Maar

Het makelaarskantoor telt inmiddels vier parttime medewerkers. Is actief

helaas, als de transactie is afgerond ben je ze weer kwijt.”

in de hele regio, zelfs over de Duitse grens. Een gelukkig man, zo kun je
Hans gerust noemen. Het mooiste vindt hij het contact met de klanten.

Toekomstverwachtingen

Hij zegt: “Door mijn werkwijze en persoonlijk contact krijg ik de klanten

Het kan er bij Hans niet in dat mensen het straks nog leuk vinden om in

die ik verdien.” Moj toch!

een drukke stad als bijvoorbeeld Nijmegen te wonen. De grote steden
> vervolg blz 24
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Hoera! Het is weer
Kinderspaarweek.
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor
uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Kom sp
are
en krijg n
ee
cadeau n
tje*

* Onze Kinderspaarweek loopt van 16-10-2017 tot en met 20-10-2017. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

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

"Van de bossen en de omgeving kan ik echt genieten!"
raken overbevolkt. Er is zoveel ten goede veranderd in de huizenmarkt.

Wat verder ter tafel kwam

Het is wel gunstig dat mensen tegenwoordig wat eigen geld mee

Het was een heel gesprek dat wij met Hans hadden. Er kwam van alles

moeten brengen voor de aankoop van een huis. Hopelijk komt ook de

langs. Bijvoorbeeld zijn hobby’s. Hans mag graag (zee)zeilen. Hij houdt van

werkgelegenheid mee naar de regio, dat zou nog gunstiger zijn voor de

alle watersporten. Het gezin omvat behalve de twee dochters ook nog

woningmarkt.

een tweetal honden die geregeld door Hans worden uitgelaten.

“Deze regio is een van de mooiste
van Nederland ”
Advent/ kerst workshops
met proeverij van hapjes
Langwerpig advent tafelstuk op een houten schaal
Vrijdag 10 november en zaterdag 11 november
Vrijdag 24 november en zaterdag 25 november
U kunt zich uiterlijk tot en met 2 november opgeven
Kerstkrans op een rieten onderbord
Vrijdag 8 december en zaterdag 9 december
U kunt zich uiterlijk tot en met 29 november opgeven
Op vrijdag starten de workshops om 19.00 uur
Op zaterdag starten de workshops om 14.00

Hij loopt zelfs marathons. Het hardlopen en de honden brengen hem
in contact met de natuur. Daarom is hij tot de conclusie gekomen dat
deze regio een van de mooiste van Nederland is. Ook over Gennep
heeft hij een positieve mening. Het stadje ontwikkelt zich goed, zo meent
Hans, er is van alles te doen. De Hoofdstraat in Heijen noemt hij na
de renovatie “vriendelijk”. Ook zijn partner Gerda heeft haar draai hier
gevonden. Zij werkt als agoog bij een instelling voor mensen met een
beperking in Wolfheze.Tel daarbij op dat Hans en Gerda vanuit hun huis
en werkplek een werkelijk schitterend vrij uitzicht hebben over de Niers
en de uiterwaarden, dan weet je genoeg. Ze voelen zich hier thuis.
Hans de Makelaar (Hans Nijenhuis)

Tijdens de workshops worden jullie door ons verwend met
drank en huisgemaakt zoete en hartige hapjes.

Makelaar-Taxateur-Mediator

Waar?
Bij Atelier Joie des Fleurs, Dorpsstraat 20 in Afferden (L)

Telefoon 0485 820 202

Prijs?
€47,50 all-in
Voor nadere informatie en reserveringen:
Tine van den Boom tel: 0485-532029
Esther van de Venn tel: 06-10748199

Kleineweg 28, 6591 CH Gennep
Mobiel 06 300 324 22
Email: info@hansdemakelaar.nl
Internet: hansdemakelaar.nl

Hèjs Nèjs
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Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen

I

deuren

I

Heijen

serres

I

veranda’s

I

horren

I

zonwering

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

Welkom in Heijen!
Groot geluk in de Hoefstraat. Daar werd Annika geboren.
Annika is de dochter van Suzanne Bindels en Ramon Welbers.
Namens de redactie: Van harte gefeliciteerd!

Lieve Baby’s van 2017!
mochten beleven?
Weten jullie dat we in Heijen in 2017 een heuse babyboom
record. We zijn er heel blij
Maar liefst twintig kindjes staan op ons lijstje, dat is echt een
mee!
zetten en een verhaaltje
Natuurlijk gaan we jullie ook weer allemaal op de foto
ber vanaf 10.00 uur in
over jullie schrijven. En dat doen we op zaterdag 16 decem
Gemeenschapshuis D’n Toomp.
redactie van het Hèjs Nèjs
Die fotoshoot is niet alleen leuk voor jullie, maar ook voor de
plezier organiseert. En ook
die dit spektakel al voor de zesde keer met ontzettend veel
en Noor weten we al dat ze
voor jullie papa’s en mama’s en broertjes en zusjes.VanYara
of jullie ook zullen komen.
komen, maar we zouden het fijn vinden als jullie lieten weten
er allemaal al moeten zijn.
We hopen het. Alleen al voor de “klassenfoto” zouden jullie
ons dan ook weten. Dan
Mocht je nu toch verhinderd zijn op 16 december, laat het
uitkomt. En anders kun je
komen we gewoon even langs op een tijdstip dat het wel

kan ook.
misschien opa of oma vragen om met je mee te komen, dat
lad@heijen.info. Liefst zo
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar dorpsb
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 december.

Baby’s klaar? Fotografen klaar? Knippen maar!

HERFSTCONCERT

ZONDAG 29 OKT
OBER 2017
14 .0 0 TO T 17 .0 0
UU R
D’ N TO O M P HE IJ
EN

GE OR GA NI SE ER D

DO OR

CHEERS

C ’E ST LA V IE
E N N È J H È JS

M .M .V.
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in tweeën te delen om
Omdat er dit jaar zo veel baby’s zijn denken we erover de groep
atie.
de wachttijd te bekorten. Maar daarover later meer inform
Toomp op 16 december!
Dus…..lieve baby’s : jullie zijn allemaal van harte welkom in D’n
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Heisa

Verlossing uit zinloosheid
Wanneer mensen niet uit de ware, levende God leven, dan moeten zij wel uit en voor afgoden leven. Maar dat
is zinloos en waardeloos omdat afgoden eigenlijk niet eens bestaan. Of beter gezegd: ze bestaan wél als machten
die mensen zelf maken en waaraan zij zich slaafs onderwerpen; maar ze zijn niet in werkelijkheid echt-goddelijk.
Mensen zullen niet al te gauw denken dat zij geen afgoden hebben. Al is het alleen maar de grote afgod van hun
“dikke ik”. Telkens als mensen in zichzelf gevangen zitten, is er sprake van een zinloos bestaan. Alleen God kan
mensen bevrijden uit deze gevangenis. Hij bevrijdt van onwaarheid, zonde en schuld en brengt nieuw leven tot
stand. God wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Elke tijd wordt geboeid door bepaalde aspecten van de
Blijde Boodschap van Jezus. Want elke tijd heeft weer een ander soort menselijke nood. Elke nieuwe nood kan
een nieuw aspect van Gods heil ontdekken. We zouden ook kunnen zeggen dat het nu eens het geloof, dan weer
de liefde en dan weer de hoop is die extra nadruk krijgt. Het wordt gevaarlijk wanneer het één tegen het ánder
uitgespeeld wordt. Immers, het geloof kan niet zonder liefde en de liefde niet zonder geloof en hoop.
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

November
2017

Men hoort veel over bevrijding en hoop. Je hoort nogal eens: waar is datgene wat de toekomst opent? Er is zoveel
gebondenheid op persoonlijk, kerkelijk, sociaal en politiek gebied die roept om bevrijding. Die toekomst moet
geopend worden. We zijn op weg naar het bevrijdende leven. God wil immers een allesomvattende bevrijding.
Geen enkel schepsel, hoe knap of voortreffelijk ook, noch een instantie, hoe wetenschappelijk, hoe idealistisch,
hoe technisch en hoe vroom ook, is evenwel in staat om deze verlossing te vergemakkelijken. Gelukkig maar dat
er toch Eén is die dit wél kan! Die tot reinheid en heerlijkheid kan voeren. Veel mensen nemen het God kwalijk
dat de geschiedenis van kerk en wereld, van enkelingen en volken niet bepaald een feestelijke maar eerder een
kreunende geschiedenis is. Zij doen dan alsof God beloofd zou hebben dat alles op staande voet rozengeur en
maneschijn zou zijn. Als wij ons leven vergelijken met het oversteken van een zee, dan heeft God ons geen rustige
overtocht beloofd maar wél een behouden aankomst. Laten wij dus moed houden want de Bijbel spreekt heel
duidelijk over bevrijding en overwinning. Wij hebben vrede in Hem wanneer wij nergens anders vrede vinden.
En daarbij: Hij opent de zegels van de kreunende geschiedenis om te komen tot een feestelijke geschiedenis tot
in eeuwigheid.

Zaterdag 28 oktober 19.00 uur
Allerzielendienst

Pastoor H. Reijnen

Zondag 29 oktober 9.30 uur
Gebedsdienst

Allerzielendienst

Zaterdag 04 november
geen dienst

Zaterdag 28 oktober 19.00 uur Allerzielen. Eucharistieviering met het Gezinskoor; er is tevens kindernevendienst.
De gedachteniskruisjes van de overledenen worden aan de familie aangeboden. Na afloop brengen we een
bezoek aan het kerkhof.

Zondag 05 november 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 11 november
geen dienst
Zondag 12 november 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 18 november
geen dienst
Zondag 19 november 11.00 uur
Vormsel, Eucharistieviering opgeluisterd
door Jennifer Bartels-Rutten en Piet
Weijers
Zaterdag 25 november 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zondag 26 november 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
Koor

Kerstboom voor de kerk
Ook dit jaar willen we weer een mooie grote kerstboom (of twee) buiten
bij de kerk plaatsen. Hebt u een boom die hiervoor zou kunnen dienen?
Neem dan contact op met Harry Ronnes telefoon 512450. De boom
wordt omgezaagd en opgehaald door onze vrijwilligers, u hebt er
zelf geen werk mee.
Bij voorbaat hartelijk dank, het kerkbestuur.

Vormsel 19 november
Op zondag 19 november om 11.00 uur is de vormselviering in Heijen. Vormheer monseigneur Schnackers dient deze morgen aan tien kinderen
het vormsel toe. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door Jennifer Bartels-Rutten en Piet Weijers. Op de foto ziet u de vormelingen: staand
op de bovenste rij: Bryan Meuleman, Rick Schoofs, Jade van den Berg, Niels Gerrits, Floris Winkelmolen, Imke Jaspers;
Zittend: Mila Peeters, Jolien van den Berg, Jodi Stoffele en Rens van Hoof.

Gezellige vrijwilligerslunch
Op 24 september werden na de drukbezochte mis van 11.00 uur weer
alle vrijwilligers van de parochie bedankt voor hun werk, hulp en bijdrage
in de afgelopen twee jaar. Nadat pastoor Reijnen zijn dank uitgesproken
had, kon men genieten van een lekkere lunch bij Café-Zalen Jan. Ook aan
degenen die niet aanwezig konden zijn bij deze gezellige bijeenkomst: Fijn
dat zoveel parochianen zich inzetten voor de missen, diensten, onderhoud,
administratieve taken en vele andere werkzaamheden. Allemaal heel veel
dank hiervoor.

Doopsels
In de maanden september en oktober zijn/worden er in drie vieringen, vier kinderen gedoopt.
Romeny en Giovanni Mulder, Esdoornstraat 26, hebben op 21 september het doopsel ontvangen;
Sophie Klaassen, Eekhoornstraat 3, is op 7 oktober gedoopt;
Juul Gisbers, Eekhoornstraat 21, ontvangt op 28 oktober het doopsel.
Wij wensen alle kinderen samen met hun ouders, familie en vrienden een gelukkige en gezonde toekomst.
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Claudia & Rolf
18 augustus 2017

De Trouwfotopagina!
Dit jaar trouwde een aantal (ex-) Heijenaren en wij hebben hen gevraagd ons een trouwfoto toe te sturen voor een heuse Trouwfotopagina. Hieronder zie je het resultaat. Uiteraard
aan alle bruidsparen onze felicitaties en goede wensen voor een mooie toekomst samen.

Tamasine & Paul
16 september 2017
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Loesje & Rik
23 juni 2017

Natascha & Frank
29 juli 2017
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F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

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

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

10
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Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
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

Janske & Bart
22 september 2017

Veel Liefde & Geluk
Op vrijdag 22 september zijn Bart en Janske samen met hun dochters Janne
en Noor tijdens een prachtige nazomerse dag in het huwelijksbootje gestapt bij
hoeve de knol in Holthees.
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18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

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
Zondag 29 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1- Achates 1
Donderdag 2 november
13.30 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
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
Zaterdag 23 december
19.00 uur Parochiekerk
Diversen - Kerstconcert

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

Zondag 31 december 2017
Vanaf 09.00 uur
V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie

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

Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Clubhuis
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Milieuklachten:			
Milieuklachtentelefoon		
043 - 3617070

Donderdag 4 januari 2018
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Zaterdag 6 januari 2018
20.30 uur Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Prinsenbal

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

0485 - 511533

Zondag 7 januari 2018
14.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

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

Vrijdag 5 januari 2018
19.30 uur Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - JeugdPrinsenbal

Zondag 21 januari 2018
11.11 uur Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Prinsenreceptie
Zaterdag 27 januari 2018
20.30 uur Café Plan B
C.V. de Wortelpin - La-La-Bal
Zondag 28 januari 2018
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Constantia 1

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs kunt u voor meer
nieuws over ons mooie dorp terecht op de site:

www.heijen.info

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.

