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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

Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen voor het Heisafeest in
volle gang: de feesttent staat er al. Hoogstwaarschijnlijk voor het laatst op het
feestterrein aan de Hoofdstraat. Het bestemmingsplan dat hier de bouw van
de lang verbeide (mooi ouderwets woord) woningen (inclusief de Huiskamer)
mogelijk maakt, is afgerond en de grond is onlangs verkocht aan Destion. Daarover meer in deze uitgave. Voor het
volgende Heisafeest (het 10e al weer) is een nieuwe locatie nodig.
In deze Hèjs Nèjs interviews met Sandra Reijnen, Marcel en Quinty Lamers en een verslag van de 1e (en laatste?)
marathon van Jan Janssen uit de Kasteelstraat.
Ook is er nieuws over de prima verlopen Goede Doelen Week, de Samenloop voor Hoop en van de parochie.
De tweede bijdrage over Heijse Kids en Co is zeer lezenswaardig en er staat weer van alles op het Prikbord en er
is Verenigingsnieuws. Kortom: er is weer veel te lezen en te zien. Wij wensen u daar zoals altijd veel plezier bij.
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Van alles wat
Ja, ja de fles champagne is ontkurkt! Het proces verliep gesmeerd en de sprankelende
inhoud verdween in de klaarstaande glaasjes. De vorige twee redenen om de fles te
ontkurken, Nieuwjaar en mijn verjaardag, leidden niet tot het gewenste resultaat.
Gelukkig was er onlangs weer een aanleiding om het te proberen: onze twee kleinkinderen waren met hun basketbalteam kampioen geworden. Uiteindelijk is het dus
toch nog goed gekomen en hebben de betreffende wijnboeren de godendrank niet
voor niets gemaakt.

Intussen draait de wereld gewoon door: de Brem
wordt gestaag verder bebouwd, een fietspad om druk
vrachtverkeer te scheiden van fietsers is in aanleg,
de dorpsquiz heeft de hersens van de deelnemers op
scherp gezet, het Heisafeest heeft plaatsgevonden, het
jubileumfeest van de fanfare en de Samenloop voor
Hoop staan voor de deur, de aardappelen en de dahlia’s
zijn gepoot, etc.
In de vorige Hèjs Nèjs kon u lezen over het uitermate
vervelende probleem van op straten en grasvelden
gedropte hondenuitwerpselen. Hierbij kan ik uit eigen
ervaring putten: nota bene bij de basisschool liep ik door
een verse drol die daar niet opvallend was neergedraaid.
Kinderen spelen daar in al hun enthousiasme op het
gras. Ze vergeten hierbij het dringende verzoek van
hun ouder(s) om het gras te mijden. Het is te gek voor
woorden dat een dergelijk verzoek nodig is. Het feit,
dat de gemeente hondenbelasting int is absoluut geen
vrijbrief om de trouwe viervoeter ongehinderd overal
zijn behoefte te laten doen. Kom op, zeg! We leven in een
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rechtsstaat, dat betekent dat we rechten, maar zeker ook
plichten hebben. Een van die wetten is de mogelijkheid
om hondenbelasting te innen. In de (gemeente)wet
is verder duidelijk bepaald, dat de opbrengst naar
de algemene middelen vloeit. De gemeente hoeft de
opbrengst dus niet te gebruiken voor het bestrijden of
opruimen van hondenpoep, sterker: de gemeente kan de
plicht opleggen dat burgers zelf de poep van hun hond
opruimen.
Nu weet ik wel, dat er mensen zijn, die uit principe
niets willen aannemen van de overheid en de door haar
gemaakte regels per definitie niet willen naleven. Echter,
door juist wèl rekening te houden met de regels houden
we een samenleving in stand waar het goed leven is. En
bent u het niet eens met een regel of voorschrift, dan staat
de weg open naar de politiek om die ervan te overtuigen,
dat een wet of regel niet deugt. Dat is nou net het mooie
van het wonen in Nederland!

Henk Kerkhoff

Bestuursbericht

Woningbouw Hoofdstraat Heijen
Aanleiding:
In het dorpsontwikkelingsplan van Hèjje Mojjer uit 2009 werd al geschreven dat er te weinig
woningen zijn voor ouderen en starters. Er is toen de nodige actie ondernomen. Na veel strubbelingen heeft de gemeente in 2014 gekozen voor bebouwing aan de Hoofdstraat.
Nu, 4 jaar later, is de procedure voor de bestemmingswijziging afgerond en kan er begonnen
worden met de ontwikkeling van het bouwplan.
Bij de bouw van deze woningen door Destion is ook voorzien in een huiskamerproject.
Keuze locatie huiskamer:
Het bestuur van Hejje Mojjer heeft de huiskamerprojecten in Afferden en Ven Zelderheide
bezocht en gesproken met Destion.
Een vereiste van een huiskamerproject is dat het laagdrempelig moet zijn. Het is daarom van
belang dat de huiskamer een huiselijke uitstraling heeft. In een omgeving met horeca of dicht bij
D’n Toomp is dit niet zonder meer te realiseren. Een bepaalde andere locaties is om financiële
redenen niet haalbaar. Met ondersteuning van Destion en de Gemeente is het wel mogelijk om
de huiskamer te projecteren in de bouwplannen aan de Hoofdstraat.
Stand van zaken:
De volledige bezwaarprocedure op de wijziging van het bestemmingsplan aan de Hoofdstraat
is inmiddels doorlopen. De gemeente heeft de op- en aanmerkingen bij de binnengekomen
bezwaren behandeld en beantwoord. Tevens zijn enkele wijzigingen aangebracht.
Na de inspraakprocedure heeft de Gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 29 januari
2018 het bestemmingsplan aangenomen. Op de bewaarprocedure bij de Raad van State, die
5 april jl. afliep, zijn geen reacties binnengekomen, waardoor het plan in gang gezet kan worden.
Op 3 mei 2018 is de overeenkomst tot verkoop van de grond ondertekend door Burgemeester de Koning en de heer Pothoff van Destion.
Het bestuur van Hèjje Mojjer
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Verenigingsnieuws

ABAB Accountants en Adviseurs doneert aan De Zonnebloem.
ABAB Accountants en Adviseurs heeft € 2.000,- gedoneerd
aan de afdeling Heijen van Nationale Vereniging De Zonnebloem. John Verhagen, Voorzitter Hoofddirectie van ABAB,
overhandigde de cheque aan voorzitter Lizet Roelofs.
ABAB steunt jaarlijks meerdere goede doelen. Suzan Boekholt, assistent-accountant bij ABAB, is vrijwilliger en secretaris
bij de afdeling Heijen van De Zonnebloem. Zij droeg dit goede doel aan bij haar werkgever.
Als nadere toelichting gaf John Verhagen het volgende aan:
“Met ons donatiebeleid geven we aandacht aan verschillende
organisaties. In dit geval is het erg leuk dat we iets kunnen
bijdragen aan een goed doel, waarbij één van onze mede-

werkers betrokken is. Wij vinden het fijn om op deze manier
iets te kunnen betekenen voor deze doelgroep.” Lizet Roelofs
reageerde namens De Zonnebloem afdeling Heijen als volgt:
“We zijn blij met deze donatie en vinden het heel bijzonder
dat een groot bedrijf als ABAB juist doneert aan een kleine
lokale afdeling van De Zonnebloem.”

3e Editie Noordlimburgs Fietsweekend op 23 en 24 juni 2018
Het Sint Dionysiusgilde is weer volop in voorbereiding voor
de 3e editie van het Noordlimburgs Fietsweekend. In verband met de vroege schoolvakantie is Zuid-Nederland is dit
evenement vervroegd naar zaterdag 23 en zondag 24 juni
2018. Het gilde is er in geslaagd om vier fonkelnieuwe fietsroutes uit te zetten met gezellige stempelposten om even te
pauzeren. Deelnemers hebben op beide dagen de keuze uit
fietsroutes van 30 en 60 kilometer, die volledig zijn uitgepijld.
Bij de inschrijving ontvangt u een duidelijke routebeschrijving,
zodat u zeker niet de weg kwijtraakt.
Op zaterdag 23 juni kunt u genieten van het uitgestrekte landschap van De Peel en de bossen van Sint Anthonis.
Prachtige fietsroutes waar u bij bepaalde stempelposten zelfs
oud-Heijenaren zult ontmoeten die u zeker niet vergeten
zijn. Op zondag 24 juni voeren de fietsroutes door het heuvelland van Groesbeek en omgeving. Dit betekent dat u
af en toe een tandje bij zult moeten schakelen, maar wees
gerust: de routes zijn voor iedereen goed te fietsen. Verder
is er voldoende tijd om onderweg even te rusten, want de
finishpost sluit pas om 17:00 uur.
Op beide dagen gaan de fietsroutes over verkeersluwe wegen en fietspaden. Dit jaar heeft de organisatie stempelposten gericht uitgezocht op de aanwezigheid van oplaadpunten
voor elektrische fietsen. Verder worden de dichtstbijzijnde
oplaadpunten op de routebeschrijvingen vermeld.
Op de drukke verkeersknooppunten zullen weer verkeersregelaars staan om u een veilige oversteek te geven. Het
aantal verkeersregelaars is echter beperkt, waardoor we niet

op alle verkeersknooppunten aanwezig kunnen zijn. Mocht u
onderweg pech krijgen met uw fiets, dan kunt u ook dit jaar
telefonisch een beroep doen op de reparatiewagen. Let wel:
deze fietsenmaker komt niet voor een lekke band.
We zetten enkele belangrijke zaken nog even op een rijtje:
De starttijden op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018 zijn
van 9:00 tot 12:00 uur. Start- en finishlocatie is wederom
Gemeenschapshuis d’n Toomp, Lijsterbesstraat 10 te Heijen.
Inschrijven: De online inschrijving op
www.noordlimburgsfietsweekend.nl staat open tot woensdagavond 20 juni 2018. De kosten bij online inschrijven bedragen € 2,50 per deelnemer per dag.
Op de startlocatie is het uiteraard ook mogelijk om op de
dag zelf in te schrijven. De kosten zijn dan € 5,= per deelnemer per dag. U ziet dat u bij online inschrijving € 2,50
goedkoper uit bent.
Het Sint Dionysiusgilde hoopt veel Heijenaren en hun familieleden te mogen begroeten tijdens deze editie van het
Noordlimburgs Fietsweekend. Aan de gildebroeders en –
zusters zal het niet liggen. Zij zorgen onderweg voor een
uitstekende verzorging van uw fietsbeleving.
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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 wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in
de Europese markt. Samen met haar medewerkers en
dealers zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’:
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!
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
art
Oktober t/m ma30 - 22.30 uur
11.
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

110 jaar EMM – Het programma
In de vorige editie van het Hèjs Nèjs heb je al alles kunnen
lezen over het concert EMM Live, dat op vrijdag 15 juni zal
worden uitgevoerd door alle leden van EMM. Mis dit niet!
Kaarten zijn alom te koop bij diverse verkooppunten. Het blijft
echter niet bij het spectaculaire showconcert. In het weekend
van 15 tot en met 17 juni zijn nog veel meer mooie dingen
te beleven. Zo is er op zaterdagmiddag een muzikale happening voor mensen met een beperking. Het idee is om SAMEN
muziek te maken. De organisatie is nog steeds bezig muziekinstrumentjes te verzamelen. Heb je nog wat in huis dat lawaai
maakt, lever het dan in bij Marita Kremers, Boommarterstraat
39. Ook entertainer en musicus Tom Meuwese verleent zijn
medewerking deze middag. Het geheel begint om 13.30 uur
en eindigt om 16.00 uur In de avonduren van 16 juni gaat het
dak er af met coverband Peanuts. Het belooft een spetterende avond te worden. Peanuts staat erom bekend dat ze
van alle (muzikale)markten thuis zijn, kortom: speciaal voor de
jeugd tussen 18 en 80 jaar. Verzoeknummers aanvragen gaat
heel gemakkelijk met de mobiele telefoon. Elke stage wordt
opgeschud met een supersnelle, interactie show, tot de nok
gevuld met geweldige medleys en discoklassiekers. Echter, ook
gevoelige snaren en requests passeren de revue. Zelfs vanuit
het midden van de tent kun je direct in contact komen met de
bandleden. Maak een selfie, vraag daarna je favoriete nummer

aan en de band gaat het spelen. Kortom, ook deze mag je niet
missen! Op zondag 17 juni verzorgen de leden van EMM samen met pastoor Reijnen een H.Mis in de feesttent. EMM zal
het muzikale deel voor haar rekening nemen. De H.Mis begint
om 11.00 uur. Daarna is het vrij baan voor een dorpsbrunch
en de dorpsreünie. Voor de brunch heb je al een uitnodiging in
de bus gehad.Vele mensen hebben zich hier al voor aangemeld.
Na de brunch hopen we héél veel mensen te mogen begroeten. Mensen die geboren en getogen zijn in Heijen, maar hun
geluk elders hebben gevonden, zijn van harte welkom. We
verwachten echter ook veel huidige inwoners van Heijen. Onder de klanken van Recovery Bay is dit een unieke kans om
de verloren vrienden en vriendinnen uit je jeugd nog eens te
ontmoeten en bij te praten. Hoe leuk is dat! Nu eens niet via
Facebook, maar gewoon live, lekker onder elkaar. Het redactieteam van het Hèjs Nèjs gaat rond en zal proberen een aantal voormalige Heijenaren te interviewen. Kortom, bestuur en
leden van EMM hebben gedurende dit gehele weekend voor
ieder wat wils: EMM LIVE, de muzikale middag voor mensen
met een beperking, Peanuts, de H.Mis, brunch en dorpsreünie.
Het kan niet anders dan dat dit programma een gevoel van
saamhorigheid kweekt in ons fijne dorp! De fanfare is de uitdaging aangegaan…… Spijt krijg je alleen als je niet bent gegaan!

Lentevuur 2018
Dit jaar konden alle leerlingen van basisschool De Heggerank
meedoen aan een kleurwedstrijd. Door de kleurplaat in te leveren bij het ontsteken van het lentevuur op de eerste zaterdag
van april kon de jeugd zelf marshmallows roosteren en de
pasgeboren lammetjes voeren.

De winnaars waren:
Groep 1 en 2 : Fynn
Groep 3 en 4 : Len
Groep 5 en 6 : Stef
Groep 7 en 8 : Imke
De prijswinnaars hebben hun prijs, een tegoedbon
voor ‘t Heijs Hepke, reeds ontvangen.
Groetjes van het team Heijen Promotie.

In memoriam Theo Woschek
Enkele weken geleden ontving Die Original Maastaler het ongelooflijke en niet te bevatten bericht dat hun 2e flügelhornspeler en zanger Theo Woschek totaal onverwacht was overleden. Na volledig hersteld te zijn van zijn ziekte zou Theo half
april weer naar de repetities komen. Hier zag hij naar uit. Zijn
flügelhorn was in de revisie geweest en hij stond te popelen
om hem te bespelen. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn.
Theo was 31 jaar lang lid van blaaskapel Die Original Maastaler. Hij heeft zich met heel zijn hart voor de kapel ingezet.
Gezelligheid, zelfgemaakte schnaps, een goede mop, goedlachs

en een zonnig humeur waren
karakteristieke eigenschappen
en zaken van Theo. De organisatie van het laatste reisje van
de kapel, afgelopen september,
kwam mede van zijn hand.
Theo, bedankt voor alles wat je
voor onze kapel betekend hebt.
Het zal zonder jou nooit meer
hetzelfde zijn.
Rust zacht.
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Een heel mooie Goede Doelen Week.
Deze kop kunnen we in tweeërlei opzicht letterlijk nemen. Door 40 collectanten
werd op 18 en 19 april een heel mooie opbrengst onder “zomers lenteweer”
opgehaald. In Hèjs Nèjs van maart werd de Goede Doelen Week aangekondigd; in
dit nummer kunnen we nu verslag doen van een geslaagde collecteweek. Nadat rond 12
april de collectebrieven huis aan huis waren bezorgd togen de collectanten een week later weer
de wijken in om de brieven op te halen. Het was op 18 april een fantastisch mooie lenteavond met
zomerse temperaturen. Veel collectanten maakten bij het inleveren van de collecte-emmer dan ook de
opmerking, dat er op heel veel adressen niet thuis werd gegeven. Volgens hen was hier het mooie weer
duidelijk debet aan. Alleen Jan en René wisten in het buitengebied de volle 100% te scoren. Zij konden
de volgende avond in alle rust genieten van het mooie lenteweer.
Een avond later gingen veel mensen weer op stap om bij de “openstaande” adressen nogmaals aan te
kloppen. Ook nu waren er nog verschillende adressen bij wie een briefje in de bus werd gestopt met
de mededeling, dat men de collecte-enveloppe alsnog bij de Troefmarkt in de daar geplaatste collecteemmer kon deponeren. Bij het ophalen van de emmer bleek dat hier inderdaad goed gebruik van was
gemaakt. De emmer bevatte nog een flink aantal enveloppen. Daarvoor bedankt! Maar ook een “Dank
je wel” voor Jos van de Troefmarkt voor het mogen plaatsen van deze extra collecte-emmer in zijn zaak.
Het was al weer het vierde jaar van gezamenlijk collecteren. Ook dit jaar heeft de organisatie weer
veel positieve geluiden gehoord, zowel van de collectanten als de bewoners. De collectanten zijn blij,
dat ze niet telkens tekst en uitleg moeten geven over het collecteren. Op de meeste adressen ligt
de collectebrief al klaar. Hiervan getuigt het volgende voorbeeld: een inwoner belde me op met de
mededeling dat hij nog een fietstochtje had gemaakt en daardoor waarschijnlijk de collectanten had
gemist. Hij zei: Mijn brief ligt klaar, die kun je zo ophalen, kom maar achterom. Dat heb ik dan ook
meteen gedaan en de brief kon nog net met de grote hoop mee.
Ook dit jaar is de opbrengst hoog, namelijk € 7.147,50. Een mooi bedrag waar we met z’n allen trots
op mogen zijn. De meeste donateurs hebben op het collecteformulier aangegeven aan wie
men hun donaties toebedeelden. Dat heeft de volgende verdeling over de 9 fondsen
opgeleverd:
Brandwondenstichting		
€ 644,12
Hartstichting.			
€ 1050,27
Jantje Beton.			
€ 511,12
Kinderhulp.			
€ 531,85
KWF kankerbestrijding.		
€ 1383,37
Longfonds.			
€ 815,37
Nierstichting.			
€ 879,77
Rode Kruis.			
€ 557,87
Pr. Beatrix Spierfonds		
€ 773,76
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun aan de door ons vertegenwoordigde fondsen. Over een
jaartje zijn we weer terug en rekenen dan ook weer op uw goedgeefsheid.
Namens het organisatiecomité,
Jan Gerrits
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Welkom in Heijen…
Hoera voor de Heikampseweg! Daar werd op 8
april Elize geboren. Dit wondertje is het dochtertje
van Jim en Esther Bouché – van de Venn.
Namens de redactie Van harte gefeliciteerd

‘Here comes the sun’: Cheersconcert in zomerse sfeer in D’n Toomp
Op zondag 1 juli haalt Popkoor Cheers de zomer in huis met een middagvullend
programma getiteld ‘Here comes the sun’.
Van 14.00 tot 17.00 uur kunt u genieten van een muzikaal en theatraal program
ma. Naast het eigen optreden
van Cheers zullen ook Popkoor Vocal Spirit uit Siebengewald en Theater speelpla
ats Gennep hun opwachting
maken. In de zomers ingerichte zaal van D’n Toomp nodigt Cheers iedereen
uit om te komen genieten van
een mooi programma. Natuurlijk zijn er ook volop drankjes en zelfgemaakte hapjes
verkrijgbaar deze middag.
Cheers zal het programma openen met twee nummer s onder begeleiding van
hun eigen combo, met dirigent
Steven Gerrits op piano. Hierna is het podium vrij voor Popkoor Vocal Spirit
uit Siebengewald. Dit koor
is 13 jaar geleden opgericht door dirigente Rina Hermsen, ze begon met 26
dames met repetities in zaal
Hijnekamp. Vorig jaar is Vocal Spirit een samenwerking aangegaan met de fanfare
en een groep zangers. Het
repertoire bestaat voornamelijk uit popmuziek, zowel ‘gouwe ouwe’ als modern
e popliedjes. Verder hebben
ze kerstrepertoire in verschillende talen en zingen soms Duitstalige liedjes en
in het dialect. Het koor bestaat
uit 20 dames.
Na de pauze zal de jeugd van Theater speelplaats (TSP) Gennep in de spotlight
s staan. Zij staan garant voor
spetterende optredens en hebben in hun zesjarige bestaan al aardig wat mooie
musicals ten tonele gebracht.
Verder traden ze een aantal keren op tijdens Summmertime en rondom de viering
van 400 jaar Stadhuis. Ook
speelden ze een prominente rol bij de opening van de fonteintjes op het Jan Lindersp
lein. TSP staat onder de
bezielende leiding van Steven en Lieneke Gerrits-Holtermans. Op een speelse
manier leren zij kinderen en
jeugdigen omgaan met allerlei onderdelen op theatervakgebied. Denk hierbij aan
zang, dans, toneel, maar ook:
improvisatie, acrobatiek en goochelen. De voorstellingen die ze neerzetten zijn
helemaal zelf geproduceerd.
Hun optreden zal in ieder geval veel muzikaliteit en spektakel laten zien en is
geschikt voor alle leeftijden!
Het organiserende Cheers sluit de middag af met een afwisselend repertoire. Het
popkoor bestaat inmiddels
29 jaar en zingt vier- tot zesstemmige popnummers. Zoals altijd wordt Cheers
begeleid door het eigen
combo: gitarist Herman van Kuppevelt, basgitarist Eli Damen en drummer Hans
Boumans. Gastpianist is
Kenny Jansen; Steven Gerrits geeft leiding aan het geheel. Cheers zingt acht
nummer s, de helft hiervan is
nieuw repertoire. Het optreden is heel afwisselend: swingende uptempo nummer
s worden afgewisseld
met gevoelige ballads. Aan de presentatie is ook gedacht; via de beamer worden
mooie sfeerbeelden
weergegeven en er is aandacht besteed aan kooropstelling en choreografie.
Om in zomerse sfeer af te sluiten, zingt Cheers samen met Vocal Spirit en
TSP het
titellied van dit concert: ’Here comes the sun’.
Wees allemaal welkom op 1 juli in D’n Toomp! De zaal is om 13.30 uur open
en de
entree is gratis.

Sandra Reijnen deed vrijwilligerswerk in India
Soms hoor je eens iets wat meteen je aandacht trekt. Tenminste, zo gaat dat bij ons in de redactie.
Voortdurend houden we de ogen en oren wijd open. Zo hoorden wij dat de Heijense Sandra Reijnen
(32), afgestudeerd arts, vrijwilligerswerk is gaan doen in India. Dat deed ze samen met haar partner
Arno Maas (31) uit het Brabantse Someren, afgestudeerd tropenarts. Overigens heet deze opleiding
tegenwoordig Internationale Gezondheidszorg (AIGT). Toen het stel terug was van hun missie afgelopen februari waren wij er als de kippen bij om hun verhaal te horen.

Sandra
Sandra is de oudste dochter van Kees en Riet Reijnen, die woonachtig zijn aan de Hoofdstraat. Op de basisschool zat zij in de klas
bij bijvoorbeeld Susanne Martens, Chantal van der Horst, Natalie
Boumans, Sanne Hermsen en Eefke van der Heuij. Nadat ze het
VWO op het Elzendaal in Boxmeer had afgerond, studeerde Sandra
Milieu- en Natuurwetenschappen aan de Radboud universiteit en
haalde haar bachelor. Sandra: “Deze studie omvatte veel onderzoek,
maar ik werkte liever met mensen. Ik wilde vroeger altijd al dokter worden en zodoende wilde ik alsnog graag geneeskunde gaan
studeren. Helaas werd ik de eerste keer uitgeloot. Ik deed een jaar
verpleegkunde en daarna, inmiddels was ik 22 jaar, begon ik met de
studie Geneeskunde. Dat was in 2007. In vijfenhalf jaar was ik klaar
met de opleiding en zocht ik naar mogelijkheden om werkervaring
op te doen. Ik kwam terecht bij Geriatrie en werkte op die afdeling
in het ziekenhuis van Apeldoorn.”
Arno
De boomlange Arno komt zoals gezegd uit Someren en ging naar
het gymnasium in Deurne. Na zijn examen ging hij als jochie van 18
Geneeskunde studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Van Someren naar Rotterdam, dat was wel een hele stap! Maar Arno
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zette door en studeerde af als basisarts en specialiseerde zich tot
tropenarts. Via zijn opleiding kwam hij ook terecht bij het ziekenhuis
in Apeldoorn. Aha, wij snappen het! Daar kwam Heijen Someren
tegen en begon de liefde op te bloeien…..
In Apeldoorn hield Arno zich voornamelijk bezig met moeder- en
kindzorg. Dat was ook zijn drijfveer om voor tropenarts te gaan studeren: Zorgen voor moeder en kind, over de hele wereld. Arno
kan moeilijk leven met de discrepantie die wereldwijd bestaat in de
gezondheidszorg voor moeder en kind. Zijn ideaal is deze situatie te
verbeteren. Daar gaat hij zich enorm voor inzetten.
Het Tropeninstituut, waarmee de opleiding tot tropenarts samenwerkt, maakt onderdeel uit van een netwerk waarin steeds vraag
is naar artsen over de hele wereld. Daar kwam India voorbij. Arno
maakte Sandra enthousiast voor het idee een half jaar te werken in
een kleine kliniek in het noordoosten van India. En zo vertrokken zij
vorig jaar juli samen naar de plaats Bazaricherra in de provincie Assam. Arno stuurde ons ter verduidelijking een kaartje van India met
de plaatsaanduiding.

Arno maakte Sandra enthousiast voor het idee
een half jaar te werken in een kleine kliniek in
het noordoosten van India.
De kliniek werd in 1992 gesticht door het Christelijke artsenechtpaar
dr. Vijaj & dr. Ann. Deze bevlogen mensen vinden hun kracht in het
Christelijke geloof. De naam van de kliniek is Makunda Christian Leprosy and General Hospital. Het was vroeger een leprakolonie. Het
ziekenhuis staat inmiddels wijd en zijd zeer goed bekend. Er werken
behalve vrijwillige artsen uit het buitenland ook Indiase artsen, zowel
mannelijke als vrouwelijke.
De reis er naar toe was nog wel even een dingetje. Eerst ongeveer
tien uur vliegen naar Delhi, daarna naar een kleiner vliegveld in het
noordoosten van India en dan nog acht uur over de door de moessonregens overstroomde wegen. Eindbestemming bereikt.
Het leven in het Indiase ziekenhuis
Sandra en Arno vullen elkaar aan: “We werden ondergebracht in een
klein betonnen huisje op vijf minuten lopen van het ziekenhuis. We
hadden een plastic tuinset als meubilair. Er was een koelkast en we
hadden een accu voor als de stroom eens uit zou vallen. Dit gebeurde
overigens geregeld. Speciaal voor Arno met zijn “Olympische” afmeting hadden ze er een groot bed ingezet. Drinkwater konden we filteren met behulp van een filterinstallatie. We woonden aan een soort
zandpleintje en daar hielden we badminton- en volleybalwedstrijden
met de andere artsen en collega’s die er woonden. We vonden het
daar prima! We ontvingen geen salaris, maar hadden gratis kost en
inwoning. Er was wel een minpunt: Bij herstelwerkzaamheden aan
de weg was de internetkabel gebroken. De kabel werd pas lange tijd

na de moessonregens gerepareerd. Daarom was contact met thuis
moeilijk. Soms konden we even skypen.”
We vragen of ze er wel eens ongedierte tegenkwamen. Ze lachen:
“Veel kakkerlakken, muggen en spinnen. Maar we zagen ook hele
mooie vlinders. We woonden in de jungle.”
Tussen de huisjes en het ziekenhuis liep een pad, maar omdat er geen
verlichting was, was het in de nacht echt stikdonker. Aangezien Arno’s
telefoon schade had opgelopen kon hij ook de zaklamp op zijn telefoon niet gebruiken. Hij dacht de eerste keer: die vijf minuten lopen
door het donker naar het ziekenhuis, dat moet wel lukken. Niet dus.
Je ziet echt geen hand voor ogen.
Er waren in het ziekenhuis zes afdelingen: Mannenafdeling, vrouwenafdeling, kinderafdeling, kraamafdeling en zelfs een intensive care voor
volwassenen en voor pasgeborenen. Het ziekenhuis beschikte over
honderdvijftig bedden. Een omgebouwde jeep deed dienst als ambulance. Mensen kwamen van heinde en verre naar het ziekenhuis, omdat het zo goed bekend staat en ook zorg biedt aan de allerarmsten.

Een omgebouwde jeep deed dienst als ambulance.
Sandra: “Je kon goed werken met de spullen die je had. Er was meer
dan wij hadden verwacht. We konden bloedonderzoek doen en röntgenfoto’s maken. De mensen moesten contant betalen, maar er werd
rekening gehouden met de financiële situatie van de patiënten. Ongeacht rijk of arm, de insteek was zorg te leveren aan alle mensen,
ook aan degenen die het niet konden betalen. Desnoods werd er op
afbetaling of gratis behandeld.”
Arno werkte voornamelijk op de afdeling verloskunde. In een zaaltje
waar vijf bedden stonden, afgescheiden door een gordijn, werden per
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dag wel vijftien kinderen geboren. De vrouw bevalt alleen met de
verloskundige of arts; familie wacht in de gang. Arno voerde zwangerschapscontroles uit en hielp bij de bevallingen. Sommige zwangere
vrouwen kwamen pas voor controle als ze al 35 weken zwanger waren! Iedere dag gaf Arno samen met de verpleegkundige uitleg over
anticonceptie.
Sandra werkte voornamelijk op de interne afdeling (mannen en
vrouwen) en kinderafdeling. Sandra vertelt: “Er kwam een meisje van
twaalf met haar familie. Het kind had een hele dikke knie. Dat zag er
niet goed uit. Ze kwamen in feite alleen voor een bloedtest, want ze
wilden het laten behandelen door een lokale medicijnman. Met heel
veel praten en uitleg heb ik hen over kunnen halen het kind bij ons in
het ziekenhuis te laten behandelen. Zonder goede behandeling zou
ze het waarschijnlijk niet redden. Uiteindelijk werd het meisje beter.
Dat geeft een goed gevoel.
Er was ook een oudere dame met buikproblemen in het ziekenhuis.
Haar dochter kwam elke dag langs. Deze dame heb ik lang verzorgd.
Gelukkig knapte ze toch weer op. Dit was mooi om mee te maken!
Je kunt ondanks de taalbarrière toch een band opbouwen.Voordat ze
naar huis ging heb ik een selfie van ons gemaakt. Ze had zichzelf nog
nooit zo gezien, heel leuk!
Tijdens de ‘World Toilet Day’ hebben we voorlichting gegeven over
hygiëne. Het was mooi dat we de mensen iets konden leren hoe ze
zichzelf beter kunnen verzorgen. ”
Sandra en Arno hebben heftige dingen meegemaakt, dat is wel duidelijk. “Mensen komen vaak veel te laat naar de kliniek. De meest
voorkomende ziektes zijn suikerziekte, infecties, beroertes en bloed-

14

Hèjs Nèjs
Mei 2018

armoede. De suikerziekte komt zo vaak voor, omdat men er een
ongezonde levensstijl op na houdt en men er ook meer aanleg voor
heeft. In koffie en thee verdwijnen schéppen met suiker. Ook het eentonige eten, voornamelijk rijst, draagt niet bij aan een gezond leven. In
de buurt zijn veel theeplantages. De mensen die daar werken krijgen
alleen een hongerloontje, waardoor ze geen gevarieerd eten kunnen
kopen. Ter vergelijking: inwoners uit de dichtstbijzijnde stad waren er
iets beter aan toe.”
Het stel werkte zes dagen per week. Op zondag waren ze (meestal)
vrij. Omdat het een Christelijk ziekenhuis was werd er op zondag
altijd een H.Mis opgedragen. Sandra en Arno gingen daar geregeld
naar toe. Voor de mensen in dit deel van India is het geloof hun bron
van kracht. Of dat nu Christelijk, Moslim of Hindoestaan is. Religieuze
feesten werden uitbundig gevierd.

Voor de mensen in dit deel van India is het geloof
hun bron van kracht.
Ontspanning
We vragen aan Arno en Sandra of ze ook nog wat van het land hebben gezien. Ze vertellen dat ze twee keer twee weken met vakantie
zijn geweest. De eerste keer kwamen ze in een stad waar toevallig
een rockfestival werd gehouden. En laat hen nu net grote fans van
rockfestivals zijn! Dus dat kwam heel goed uit. Na afloop van hun
half jaar vrijwilligerswerk gingen ze nog twee weken naar het zuiden
van India, waar ze onder meer verbleven bij familie van collega’s die
ze in het ziekenhuis ontmoet hadden. “Gastvrij” is het eerste woord,
waarmee ze de Indiërs zouden willen omschrijven.

volleyballen met de collega's

Droom
Sandra wil binnenkort beginnen met de opleiding tot huisarts. De
sollicitaties hiervoor waren in volle gang. En net voor het ter perse
gaan van deze editie van het Hèjs Nèjs berichtte Sandra ons dat ze
is toegelaten tot de opleiding tot huisarts die in september begint.
Dat is moj.
Ze wil graag nog wel een keer naar het buitenland om zich in te zetten voor een ander. Haar verblijf in India smaakte absoluut naar meer.
Arno’s droom is duidelijk: het is voor hem een uitdaging de moederen kindzorg over de hele wereld drastisch te verbeteren.
Trots
We vragen hen waar ze trots op zijn. Sandra weet het gelijk. “Dat ik in
een ziekenhuis in India heb mogen werken en te zien dat het ze lukt
iets moois op te bouwen. En trots op Arno, omdat die zo open is, wat
leidt tot veel mooie contacten.”
Arno is trots op het gezin waar hij uit komt. “Doordat ik in een gezin
ben opgegroeid dat heel hecht is heb ik altijd het gevoel dat ik thuis
kan komen.”
Hobby’s
Heeft dit bevlogen stel nog wel tijd voor hobby’s? Toch wel. Ze zijn
graag in de natuur, luisteren naar muziek en bezoeken festivals. Verder
wordt er soms een stukje getoerd op de motor. Arno speelde vroeger saxofoon bij de Somerense harmonie, maar heeft daar nu geen
tijd meer voor. Hè, dat is nou jammer!

Bijzondere vlinder
gespot
Hèjs Nèjs
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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

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.

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!

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

Gordijnen

Shutters

Glas

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.

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

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

We gaan alle ellende eruit lopen….
Het zal je niet ontgaan zijn. In het Hèjs Nèjs hebben wij al diverse keren informatie en posters geplaatst over de Samenloop
voor Hoop. Dit wandelevenement duurt een etmaal en wordt in het weekend van 16 en 17 juni aan de Groes in Gennep
gehouden. Een van de deelnemende groepen is de Pink Ladies, een groep die is gevormd door en rond de Heijense Maike
de Goeij. Zij werd in 2016 helaas getroffen door borstkanker. De Pink Ladies? Daar willen we meer van weten. We waren
meer dan welkom bij Maike en enkele van haar groepsleden. Meestal, en dus ook in het geval van Maike, is een heftige
gebeurtenis aanleiding tot het meedoen aan een evenement als Samenloop voor Hoop. Al hoeft dat natuurlijk niet per se.

Maike
Maike is inmiddels 40 jaar oud en dochter van Maria en Willem de
Goeij. Met haar partner Pascal Verpoort en 5-jarig dochtertje Sam
woont zij in een gezellig huis aan de Eekhoornstraat. Met Sam hebben
wij in een vorige editie al mogen kennismaken toen ze haar “hejsdier”,
de donkerbruine labrador Dash, aan ons voorstelde in de rubriek
Heijse Kids & Co.
Twee jaar geleden ontdekte Maike zelf een knobbeltje in haar oksel.
Na diepgaand onderzoek bleek het inderdaad een kwaadaardig
gezwel in haar borst te zijn met twee aangetaste lymfeklieren. Dan
beland je in een lang en intensief medisch behandelcircuit. In het geval
van Maike betekende dat eerst acht chemokuren, gevolgd door een
borst besparende operatie. Daarna moest ze een lang traject van
21 bestralingen ondergaan. Tot op de dag van vandaag krijgt ze nog
antihormonale medicatie. In het begin was het “echt de hel”, aldus
Maike. Ze dacht: “Dit is het einde, ik zie Sam niet opgroeien. Ik heb
wel steeds samen met Pascal Sam op de hoogte gehouden, al was
ze toen pas drie jaar. In Jip en Janneketaal maakten we duidelijk dat
mama´s borst ziek was en dat ze beter gemaakt moest worden. We
waren heel open naar haar en ze ging er heel goed mee om. Een
voorbeeld: Mijn haar viel al snel uit en vaak trok ze dan mijn mutsje
af: “Mama, ik wil graag even over je kale kop aaien.” Tijdens de kuren
wist Sam precies wanneer ze alleen beneden gebruik mocht maken
van het toilet. Het toilet boven was alleen voor mama, want bij de

chemo moet je voorzichtig zijn met kinderen. Verder is Pascal de
hele periode positief gebleven. Hij was mijn rots in de branding en
is dat nog steeds.“ Maike wordt nog steeds nauwlettend in de gaten
gehouden door haar oncoloog. Gelukkig gaat het nu super goed met
haar en heeft ze veel vertrouwen in de toekomst. Op 23 april heeft
ze haar jaarlijkse controle weer gehad in het CWZ en alles was goed.

Op 23 april heeft Maike haar jaarlijkse
controle weer gehad in het CWZ en alles
was goed.
De vriendinnen en de nichtjes
Samen met haar vriendinnen en enkele familieleden startte

Maike een groep die haar steunen en begeleiden bij de
Samenloop voor Hoop. De groep bestaat inmiddels al uit 24
meiden, die overal vandaan komen. Het zijn allemaal vrouwen,
die dichtbij haar staan en er altijd zijn geweest tijdens die
moeilijke periode. Zonder iemand voor het hoofd te willen
stoten wil Maike toch drie namen noemen: Cindy Arnoldussen,
Cheline Martens en Marita Wit zijn de stille krachten achter de
vele acties die de Pink Ladies bedenken om geld in te zamelen.
Uiteraard lopen zij 16 en 17 juni mee.
Ook moeder Maria is van de partij. Zij was het die enige tijd
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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

geleden de diepe zucht slaakte: “We gaan alle ellende eruit
lopen...” Zelfs lotgenote ”Manuela“, die Maike in het Canisius
Wilhelminaziekenhuis heeft ontmoet, loopt mee. Zij is een
belangrijke steunpilaar voor haar. Want zo zeggen de vriendinnen:
“Wij kunnen het allemaal wel erg vinden voor Maike, maar haar

lotgenoten weten precies wat het inhoudt, dat kunnen wij
eigenlijk helemaal niet.”
Er is nog een lotgenote die Maike wil noemen, “Nicole”. Ook
zij werd tegelijk met haar behandeld in het CWZ, maar loopt
zelf niet mee. Wel sponsort ze de loop. Dit groepje van drie
jonge vrouwen steunden elkaar door dik en dun en sleepten
elkaar door alle behandelingen heen.
Wat ze heel speciaal vindt is dat ook de Heijense Diana
Lamers met de Pink Ladies meeloopt. Diana is vorig jaar
geopereerd aan haar borst, omdat daar een voorstadium van
borstkanker was geconstateerd. Inmiddels is hier een mooie
vriendschap uit ontstaan.
Samenloop voor Hoop
Wij citeren uit een pamflet van de organisatie:
“Helaas krijgen veel mensen te maken met kanker in hun
omgeving. Tijdens de Samenloop wordt hier bij stilgestaan,
maar wordt ook het leven gevierd. In de teams en tijdens het
evenement gaat het om betrokkenheid en saamhorigheid. De
teams wandelen 24 uur als symbool voor de voortdurende
strijd tegen kanker. Hierbij kunnen de teamleden elkaar
afwisselen, als er maar steeds een teamlid in de baan is. Je
hoeft dus als deelnemer geen getrainde loper te zijn. Op de
website www.samenloopvoorhoop.nl/gennep staat nog meer
informatie.” Het parcours wordt uitgezet aan de Groes in
Gennep.
Het goede doel
De Pink Ladies zamelen geld in voor het goede doel, het
KW Kankerfonds. Daarvoor lopen ze zich letterlijk de benen
onder het lijf uit. Ze verzinnen allerlei ludieke acties om de

opbrengst straks zo hoog mogelijk te laten zijn. Als je naar
de spellenmiddag op Koningsdag bij d’n Toomp bent geweest,
ben je de Pink Ladies al tegengekomen. Ze hadden er hun
eigen standje waar ze voor € 5, - witte papieren zakken
verkochten en voor € 2, - paarse armbandjes. Op die zakken
kun je een persoonlijke boodschap, gedicht, foto of een
tekening zetten. De zakken worden tijdens de loop gevuld
met zand en daarop wordt een kaarsje gezet. Zo vormen de
zakken op het parcours een lang lint van lichtjes in de nacht als
de estafette langs loopt. Een ontroerende gedachte! En wat
moj ook! De zakken en bandjes zijn overigens ook nog steeds
te koop, onder andere bij de Pink Ladies en ESP in Gennep.
Heijenaar Erwin Jansen zit eveneens in de organisatie van de
Samenloop. Het idee is dat je met deze zakken iemand kunt
herdenken die de strijd heeft verloren. Je kunt ook aandacht
schenken aan iemand die een steuntje in de rug verdient,
omdat men nog strijdt of uit respect voor hen die strijd
hebben overwonnen.

Er is een loterij waar “verwendingetjes”,
zoals Maike die noemt, te winnen zijn.
Op het terrein aan de Groes zal ook een standje staan
van de Pink Ladies. Heel veel mensen hebben al hun hulp
aangeboden. Er zullen hier voor het goede doel diverse
“feel good” artikelen worden aangeboden, gesponsord door
de plaatselijke bedrijven. Zo zal er bijvoorbeeld ijs worden
verkocht door Theo en Malou Lamers van hun”IJsboerderij”.
Het is onmogelijk alle sponsoren op te noemen, want het zijn
er zo véél. Het standje van de Pink Ladies kon wel eens extra
groot worden.
Overigens is nog wel leuk om te vermelden is dat er een
Italiaanse proeverij is op zondagmiddag. Dan zullen Italiaanse
hapjes en wijn worden geserveerd.
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Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Leef Vrij

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

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

Tenslotte: Er is een loterij waar “verwendingetjes”, zoals Maike
die noemt, te winnen zijn. Het moge duidelijk zijn: De lat ligt
hoog. Maike en haar team willen hun streefbedrag van € 3.000,
- het liefst zo veel mogelijk overschrijden. Hiervoor liggen ze al
aardig op ramkoers!
Bij de website van Samenloop voor Hoop is een link te vinden
naar de actiepagina van Maike. Het is interessant om er eens
een kijkje te nemen. Klik daarvoor op:
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/steunpinkladies

Lieve Pink Ladies!
Tijdens dit interview hebben wij
regelmatig de rillingen langs ons
lijf voelen lopen. Wat een intens
moeilijke periode heeft Maike, maar
zeker ook haar omgeving, door
moeten maken! Wij wensen jullie dan
ook heel veel succes bij de Samenloop
voor Hoop en jullie gaan vast en
zeker jullie streefbedrag moeiteloos
“binnenwandelen”. Succes!

Nieuws van de Heggerank

Mila Peeters gaat naar de Landelijke Voorleeskampioenschappen!
Mila Peeters van Basischool De Heggerank is voorleeskampioen van Limburg geworden! In het volle
theater van Roermond mocht zij gaan strijden tegen 11 andere goede kandidaten uit de gehele
provincie. Het was erg spannend en de jury had het niet makkelijk. De bekende kinderboekenschrijver
Jacques Vriens was de voorzitter van de jury. Hij gaf aan dat het allemaal kampioenen waren. Maar er
kan er maar één winnen. En dat werd Mila Peeters van De Heggerank uit Heijen!
Vol trots ontving Mila haar derde beker en mag ze zich gaan voorbereiden op de landelijke finale in
Amstelveen op woensdag 23 mei. Haar trouwe supportersschare, waaronder de hele klas, zal deze
dag meereizen in een grote bus. Op naar de beste 12 Voorleessterren van Nederland! Nog nooit
is een leerling van onze school zover gekomen!
Mila krijgt in Amstelveen zwaar programma. Ze mag zelf een stuk zelf uitkiezen, dat ze voorleest. Hierop
kan ze zich voorbereiden. Ze zal echter ook gaan lezen uit een vreemd boek, dat de jury voor haar
bepaalt. Kortom.... werk aan de winkel. Iedereen heeft echter alle vertrouwen in Mila. Je kunt en we zijn
nu al enorm trots op je!
Op naar Amstelveen!

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

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

U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen
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horren
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zonwering

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

Huiskamerproject Heijen
Waarom een huiskamer?
Gezien de stijgende vergrijzing en het groeiend aantal (eenzame) ouderen zijn er steeds meer
huiskamerprojecten. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de zorg en sluit zelfs zorgcentra. De
huiskamer biedt de mogelijkheid om deze mensen uit hun sociaal isolement te halen. Het is ook een ruimte
om te ontmoeten, te ontspannen, activiteiten te organiseren of om gezamenlijk een warme maaltijd te
nuttigen. In de regio zijn al verschillende huiskamerprojecten die goed draaien en omarmd worden door de
gemeenschap.
Wat is een huiskamerproject?
Het huiskamerproject is een vorm van ondersteuning en dienstverlening en draagt er toe bij dat mensen
zolang mogelijk in hun thuissituatie kunnen blijven wonen. Het biedt de mogelijkheid om contact te maken
met leeftijdsgenoten in de woonbuurt van de ouderen. Iedereen is welkom voor een praatje, een potje
kaarten of om de krant te lezen onder het genot van een kopje koffie. Daarnaast worden er activiteiten
aangeboden, zoals handvaardigheid, muziek, bewegen voor ouderen en spelmogelijkheden. Men hoeft niet
ergens lid van te worden of een plaats te reserveren.
Werkgroep huiskamer Heijen
Sinds enige tijd is er een werkgroep die het project Huiskamer Heijen op gaat zetten. Zolang de
bestemmingswijziging nog niet officieel akkoord was, kon er nog niet al te veel ondernomen worden. Nu
alles rond is kan de werkgroep beginnen met het opzetten van een huiskamer aan de Hoofdstraat.
De werkgroep heeft al verschillende andere huiskamers bezocht om een beeld te vormen over hoe het
werkt en wat er nodig is. Sinds begin mei is de werkgroep begonnen met het in gang zetten van de stichting
BLOH (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen).
Wat zoeken we op dit moment:
Voor het opzetten van de stichting zoeken we mensen die zitting willen nemen in het bestuur van
het huiskamerproject.
Verder zoeken we mensen die mee willen denken over de opzet van de huiskamer zelf. Denk
De Airfryer!
hierbij aan inrichting van de ruimte, maar ook de tuin.
Tenslotte zoeken we mensen, die ideeën hebben over activiteiten of andere zaken.
Voor meer informatie of om zich op te geven als belangstellende kunt u mailen aan huiskamer@heijen.info
U kunt ook bellen naar één van de onderstaande telefoonnummers.
Voor de mensen die zich opgeven houden we op dinsdag 26 juni een informatieavond. Op deze avond
kunt u onder meer u w eigen vragen stellen. Hierna kunt u bekijken of u zich in wilt zetten voor het
huiskamerproject.
Hopelijk hebben we u enthousiast gemaakt en spreken we elkaar binnenkort!
Namens de werkgroep:
Richard Keuninx				Erwin Jansen
Antoinette Linders 06-45768557		
Minet Coenders 06-36010317
Edwin Jans
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Heisa

God is anders

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 37
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M: 06 10087938

Kerkberichten:
zie 1Gennep, en
via www.heijen.info
Wijziging in
informatie:
www.heijen.info

vieringen in

Juni

2018

Zondag 03 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gregoriaans koor
Zondag 10 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gregoriaans koor
Zondag 17 juni 11.00 uur
Eucharistieviering met fanfare EMM
in de tent aan de Nieuwwijkstraat
Zondag 24 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het
Gezinskoor

Vooral in het verleden zagen zeer veel mensen God nooit zonder angst. In hun verbeelding ziet
God somber neer op de aarde en zoek met scherpe blik naar fouten. Hij controleert en haalt
je zakken leeg als een douanier of Hij steekt zijn hand omhoog als een agent: “Meneer, u bent in
overtreding!” In hun ogen is God nooit tevreden. Ook als Hij van je houdt, ziet Hij je toch maar
staan in je kleinheid, in je alsmaar overtreden van de wet. Zo’n kijk op God stoot af want van
zo’n God mag niks. Dan is de God van het evangelie, die Jezus een vader noemde, heel anders.
Hij is een God van leven en liefde en al het andere mag je vergeten: toorn, afstand, wraak…
Stel u God voor als een vader die door zijn zoon in de steek is gelaten en geen moment denkt
aan wraak maar aan terugzien; die dagelijks met de hand boven de ogen de weg afzoekt en
in de verte tuurt. En áls hij dan in de verte zijn kind ziet aankomen hem tegemoet snelt, kust
en omhelst en een feest geeft. Waar is hier de zonde? Het verwijt? Waar vraagt de vader om
verantwoording? De jongen nam wél het initiatief en ging terug naar zijn vader in het besef dat
hij de plank had misgeslagen. Zijn vader heeft hem omhelsd. Afgelopen! Vergeven en vergeten.
Het is jammer dat sommige christenen soms zo somber kijken. Zij kennen blijkbaar niet dat
gevoel van innerlijke vrijheid dat hun geloof toch kan geven. Misschien beelden zij zich in dat
God hun geen echte levensvreugde gunt. Dit, terwijl de Bijbel zegt: “Leef in vrijheid.” Natuurlijk
spoort de Bijbel niet aan tot ongebondenheid: leef maar raak, doe maar aan, laat je maar gaan
bij alles waarheen je gedreven word door bepaalde krachten. Maar het leven kan wél van een
nieuwe, van een andere vrijheid worden doortrokken. Je bent je ervan bewust dat je door God
gedragen wordt, dat je bij Hem geborgen bent. God schenkt ons een nieuw leven, stort zijn
kracht in ons uit. Tenslotte neemt Hij ons van het sterfbed mee naar een ander en gelukkiger
leven. Dit leidt tot vertrouwen. Heeft Hij niet gezegd: “Wie gelooft in Mij, wie vertrouwt op
Mij, die heeft eeuwig leven?” Wanneer je iets wilt zeggen, heb je niet altijd woorden nodig. Je
kunt de deur hard achter je dichtsmijten, op je voorhoofd tikken… Iedereen begrijpt het. In
het levensverhaal van Jezus spelen tekens een belangrijke rol. Mensen drukken hun geloof uit in
een teken. Een zieke vrouw raakt de kleren van Jezus aan. Een andere kust de voeten van Jezus.
Jezus begrijpt die tekens en zegt: “Uw geloof heeft u gered, ga in vrede.” Jezus zelf gebruikte ook
tekens. Hij omhelsde kinderen om hen te zegenen. Hij legde zieken de handen op. In de tekens
van brood en wijn geeft God zichzelf. Na de dood van Jezus begonnen tekenen een belangrijke
plaats in te nemen in de gemeenschap van zijn volgelingen. Degenen die in God geloofden,
maakten dit kenbaar door zich te laten dopen. Hun geloof maakten zij zichtbaar door tekens.
Dit doen christenen nog steeds: denk maar eens aan de mis en aan de ziekenzalving. Waar deze
tekens gesteld worden, is God aanwezig met zijn hulp, zijn goedheid, vrede en liefde.

Pastoor H. Reijnen

Vieringenschema
Voor de periode september 2018 tot en met januari 2019 moet het vieringenschema weer
worden opgesteld. Weet u als (muziek)vereniging of persoon al wanneer u een bijdrage levert
aan een viering? Geef dit dan per e-mail door aan Henk Lietmeijer henkentiny@ziggo.nl en Joop
van den Heuij joopheuij@ziggo.nl. Zij ontvangen graag uiterlijk de eerste week van juli bericht
zodat het schema in de vakantie opgesteld kan worden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan
de missen en vieringen.
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Doop
Op 19 mei heeft Ryan de Valk, Hoofdstraat 15, het doopsel ontvangen. Wij wensen hem, samen met zijn
ouders, broer en familie en vrienden een gelukkige en gezonde toekomst.

Mei: Mariamaand
Daarom een gedicht ter ere van haar.

Maria, Moeder van alle mensen
Met namen eeuwenlang bekleed,
gehuldigd langs de wegen,
in wisseling van hoop en leed
en wat gij van ons allen weet,
gesproken of verzwegen.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.
Gij ziet de wereld in haar baan,
de wisselvalligheden,
van winnen en van ondergaan,
het leed elkander aangedaan
de oude droom van vrede.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.
Gij zijt de Moeder van altijd,
ons mateloos genegen,
een nieuwe naam voor tederheid
en voor wie aan de wereld lijdt
een teken en een zegen.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.
Jan Veulemans
Uit: Vieren met Maria, Abdij van Berne, Heeswijk
Hèjs Nèjs
Mei 2018
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HEIJSE KIDS & CO.

Ode aan een Heijs Meisje
Zij was de eerste in Heijen die op mij afliep en zich voorstelde!
We woonden net een paar maandjes op de Smele en waren nog
een beetje onthand. De kinderen nog heel klein, zoekende, even
wennen aan al het nieuwe om ons heen... Met in haar kielzog haar
lieve moeder en vriendelijke vader met zijn, voor ons, oh zo bekende
tongval! Zij die haar bijna overal vergezelde, hij die bij een ieder de
huizen mooi kleurt. Wat voelde ik mij welkom!
Onze mannen renden achter ballen aan en onze oudsten speelden
samen in het gras. Zij introduceerde het Heijense carnaval! Wat
een openbaring was dat voor ons Noord-Hollanders! Een scala aan
kledingstukken om uit te kiezen passeerde de revue, zij uiteindelijk als
roodkapje, ik als zigeunermeisje. Ondanks dat de vrijdag niet de meest
bruisende avond was, vermaakten wij ons prima!
De volgende dag het Kruumelbal, toen nog in Schuttershof! Wist ik
veel dat ook de ouders verkleed moesten komen?! Onze zoon in
mooi tenue en daar verder ook alle ouders en alle kinderen en ik met
mijn ‘gewone´ kleren aan.... Het mocht de pret niet drukken.
Zoonlief en haar dochter namen beslag van het biljart en ook op
de dansvloer werd een ware breakdanceshow weggegeven door het
span! Wat hadden we genoten!
En toen brak 2016 aan en had ik een dikke buik...
...en Zij niet....
En toen liep ik over van geluk met ons prinsesje in onze armen...
...en Zij niet....
...want Zij werd ziek....
Geen lullig griepje, maar nee, gelijk een van de meest gevreesde
ziektes....

Ze gingen door een hel en besloten dit ook deels in hun eigen wereld
te doorstaan...
Alleen woorden via kaartjes en app konden een heel klein sprankje
hoop geven, een knuffel zo nu en dan, een klein cadeautje in de bus...
Ze herhaalde de mantra van: ik word beter, ik word beter, eindeloos,
oeverloos....
... wij baden, hoopten en herhaalden met haar mee...
Uiteindelijk wist ze zich toch een weg te boksen door chemo’s,
ziekenhuizen, pruiken en verdriet....
Met als kracht het willen, moeten zien opgroeien van hun mooie
dochter....
En ze klom eruit, want zij was vastberaden dit gevecht niet te verliezen!
Langzaam begon ze weer een beetje te glimmen, lieve lokjes staken
weer de kop op. Blosjes verschenen weer op haar wangen, het lachen
ging weer wat gemakkelijker....
Nu staat ze daar, sterk, fier, (bijna) weer vol zelfvertrouwen het leven
vol goede moed tegemoet te gaan!
En nu kan ik haar een beetje helpen, niet alleen door middel van een
luisterend oor, een knuffel en er voor haar te zijn, maar door in juni
samen te wandelen in de nacht, want het samen lopen is de kracht!
Onthoud, hoe cliché ook, You´ll never walk alone!
Bedankt lief Heijs Meisje....

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

Oplossingen: Naam Vlekkie op hok, Spijltje hok mist, Strootje hok,
Strootje op de grond naast hand is weg, Spijl in ren mist,
Stippen op het stukje hout, Wit stipje in oog konijntje
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HEIJSE KIDS & CO.

Ik en mijn Hejsdier
Hallo allemaal,
Ik ben Indy Lucassen, 6 jaar en dit is Vlekkie; mijn lieve, bruine
dwergkonijntje!
Vlekkie is een rammetje en geboren op: 28 maart 2016
Ik heb Vlekkie gekregen voor mijn verjaardag van Tony (de
vriend van mijn zus Celine). Dat was een hele grote en leuke
verrassing voor mij!
Het allerleukste aan Vlekkie: is dat hij zo lekker zacht is en
je hem fijn kunt aaien.
De bijnaam van Vlekkie is: Babs! Dat vind ik grappig klinken
en het konijntje van Lindy (mijn nichtje) heet ook zo.
Het leukste om te doen samen is hem aaien en blaadjes
geven. Vlekkie is in het begin een beetje verlegen dus hij gaat
niet zo snel bij je op schoot zitten. Na een tijdje kan je hem
wel aaien en knuffelen.
De verzorgingvan Vlekkie bestaat uit het verschonen van
zijn hok, eten en drinken geven en hem af en toe loslaten
in zijn ren. Meestal doet mama dat allemaal en help ik mee.
Vlekkie is ook wel eens ondeugend: Het leek ons leuk
om hem gewoon los te laten lopen in de tuin, want deze is
helemaal omheind, maar de kleine ondeugd wist toch op het
muurtje te springen en glipte zo bijna door de struiken naar
de buren! Gelukkig konden we hem nog net op tijd pakken!
Nu mag hij alleen nog los lopen in zijn ren.

Toen hij nog heel klein was: mocht Vlekkie ook wel eens
binnen in huis op de bank om te knuffelen. Maar zodra hij
dan rond ging lopen ging hij overal in bijten, heel stout! Nu
mag hij alleen buiten spelen.
Het grappigste dat we samen hebben meegemaakt: is dat
toen we zijn hok aan het verschonen waren en we de la
en tevens bodem uit zijn hok gehaald hadden om te legen
en schoon te maken. Vlekkie dacht `ik spring weer even in
mijn hok`....Zonder lade erin werd het een hele hoge, gekke
sprong dwars door de bodem (die er dus niet meer inzat)
heen en stond hij zo weer met zijn vier pootjes op de grond!
Zijn maaltijd bestaat uit hooi, brokjes, komkommer,
broccoli, sla en blaadjes uit mijn moestuintje! Daar verbouw
ik tomaten, komkommer, radijsjes, wortels etc. Vlekkie
boft maar met zo´n baasje dat zo
goed tuinieren kan!

Lieve groetjes van Indy en
een snuffeltje van Vlekkie
Heb jij ook een leuk hejsdier en wil
je die aan ons voorstellen, stuur dan
een mailtje aan

dorpsblad@heijen.info.

Heijse tieners aan het woord met de Stelling van de maand:

In Heijen zijn er genoeg activiteiten voor de jeugd.

Jesse Cornelissen, 11 jaar
“Ja, ik vind van wel. Ik zit bij de fanfare en daar is
ook altijd van alles te doen. Bij de ‘Heisa’ wordt
er ook van alles voor de jeugd georganiseerd.
En vanaf volgend schooljaar mag ik ook naar de
SJR. Ook speciaal voor de jeugd vanaf groep 8.
Er zijn ook speeltuinen en veldjes om te spelen.
En het ‘lentevuur’ is ook altijd heel leuk. Ook
door de voetbalvereniging wordt van alles
georganiseerd.”

Livia v/d Berg, 12 jaar
Als ik kijk naar jeugd van onze
leeftijd, dan vind ik het wel fijn dat
er bijvoorbeeld een kermisterrein
is waar we naartoe kunnen, maar ik
vind ook wel dat er dan wat meer
toestellen of zo zouden mogen
staan.

Jolien v/d Berg, 11 jaar
Ik vind het leuk om naar de avonden van de
SJR te gaan. Misschien is het leuk als er af en
toe een avond is dat je iemand mee mag
nemen die zelf niet bij de SJR is. Ik zou ook
wel vaker een coladisco willen.
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Heijenaar Jan Janssen liep de Marathon
van Rotterdam op zondag 8 april
Dankzij een tip van Johan Poels uit de Boxmeerseweg kwamen wij
erachter dat Jan Janssen op 8 april de Rotterdamse marathon had
gelopen. Een dergelijke prestatie is weer een mooi onderwerp voor
het Hèjs Nèjs. Wij namen per e-mail contact met Jan en het was
al snel duidelijk dat hij graag meewerkte aan een artikel voor ons
dorpsblad.
Wij legden Jan een vijftal vragen voor, die hij naar eer en geweten
beantwoordde. Tevens stuurde hij ons een drietal foto’s van zijn deelname. Dit waren onze vragen en de antwoorden van Jan:

Vraag: Wil je je eerst even voorstellen?
Naam, adres, leeftijd, beroep, hobby’s?
Antwoord: Ik ben Jan Janssen, woon in de Kasteelstraat
2a. Ik ben 60 jaar en werk bij Dichterbij als woon- en
groepsbegeleider. Mijn hobby’s zijn gitaar spelen, tuinieren en
natuurlijk hardlopen.
Vraag: Hoe kwam je erbij om te gaan trainen voor een
marathon?
Antwoord: Ongeveer twee jaar geleden kreeg ik het idee
om te gaan trainen voor een marathon. Ik had toen net de
Zevenheuvelenloop in Nijmegen gelopen. Het leek me een
geweldige ervaring een keer een marathon te lopen. Ik ben
toen door gaan trainen om in 2017 de marathon in Rotterdam
te lopen. Ik raakte echter geblesseerd aan mijn achillespees en
dus ging het feest niet door. Toen de blessure over was kon ik
weer gaan trainen voor de Zevenheuvelenloop van afgelopen
jaar. Dit ging goed. Daarna merkte ik bij de trainingen dat ik
steeds grotere afstanden kon afleggen. Uiteindelijk had ik het
gevoel dat ik goed voorbereid was en de marathon aankon.
Totdat 2 weken voor de start de griep toesloeg en ik een dag
of zes ziek, zwak en misselijk was. De tijd erna ben ik nog wel
hersteld maar het was niet zoals het moest zijn. Toch heb ik
besloten om te starten want ik had er zo veel voor getraind.
Dit moest doorgaan.
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Vraag: Wat waren je ervaringen tijdens de marathon?
Antwoord: De stad stond helemaal in het teken van de
marathon. Het was een grote drukte bij de start, er waren
duizenden toeschouwers en het was prachtig weer. Mijn
vrouw Dorie en zoon Simon waren mee voor de nodige
ondersteuning. Van dochter Eline kreeg ik succeswensen en
morele ondersteuning.
Ik had een goede start, maar achteraf gezien ben ik wel wat
te snel vertrokken. Na zo’n 15 kilometer kreeg ik het voor het
eerst moeilijk. Dat waren duidelijk de naweeën van de griep.
Rond 21 kilometer moest ik terug in tempo en zelfs even
wandelen. Ik dacht: “Dit heeft geen zin, zo haal ik het nooit.” Ik
heb toen naar Simon gebeld en gezegd dat ik zou stoppen als
ik hen zou treffen. Dat was het geval bij kilometer 26. Ik ben
gestopt, heb een banaan gegeten, nog wat gel naar binnen
gewerkt en goed gedronken. Ik ben daarna toch weer op
weg gegaan. Het publiek langs de kant was fantastisch. Al die
aanmoedigingen en de geweldige sfeer; het helpt echt.
Bij 30 kilometer begint het Kralingse Bos. Daar staat minder
publiek en dit gedeelte is echt loodzwaar. De benen doen
overal pijn en zijn helemaal verzuurd. Soms wandel je een stukje
en dan ga je weer rennen. Na 34 kilometer kwam je enorme
beeldschermen tegen, waarop mensen een boodschap voor
de lopers achtergelaten hadden. Ik keek ernaar en dacht nog:

“Wat leuk is dit”. Opeens kwam op het scherm mijn dochter
Marloes in beeld. Zij wenste mij vanuit Boedapest succes en
moedigde me aan. Dat zorgde voor kippenvel. En ik dacht: “Nu
loop ik hem uit ook.”
Met nog ongeveer 5 kilometer te gaan werd het weer drukker
en zag ik Dorie en Simon staan. Nog een keer bijtanken en door.
Het publiek bleef iedereen aanmoedigen. Na 41,5 kilometer
draai je de Coolsingel op en zie je de finish. De missie is bijna
volbracht. De laatste 500 meter zijn een eitje. Vlak voor de
finish staat de burgemeester van Rotterdam en die geeft je een
hand. Binnen!!

Ik heb heel veel reacties van familie, vrienden en collega’s. Dat
is allemaal erg leuk.
De dagen erna had ik nog vrij en dat kwam goed uit. Zo hebben
de spieren tijd nodig om te herstellen.
Al met al is het een geweldige ervaring geweest. Ik dank
iedereen die mij succes gewenst heeft en ondersteuning gaf
tijdens de marathon, met name mijn gezin: Dorie, Marloes, Eline
en Simon.
Je bent een kanjer, Jan. Nu is ook heel Heijen is trots op je
prestatie! Op naar New York! Toch?

Vraag: Hoe lang heb je erover gelopen?
Antwoord: Mijn tijd was 5 uur en 44 minuten. Ver boven mijn
streeftijd, maar dat doet er niet meer toe.
Vraag: Hoe voelde je je na afloop en de dagen erna?
Antwoord: Na afloop was ik helemaal kapot. Ik had overal pijn
en kramp in spieren waarvan ik niet wist dat ik ze had. Maar
de voldoening van het uitlopen van de marathon overheerst.

Hoe is het toch met….. Marcel Lamers?
Voor deze rubriek interviewen we personen, die in Heijen geboren en getogen zijn, maar hun geluk elders hebben gevonden. Als
zo iemand dan ook nog een bijzonder beroep heeft en in Duitsland
woont, tja dan is het dubbel op!

Hernieuwde kennismaking
Marcel Lamers (47) is de zoon van Carla en Jan Lamers en heeft één zus,
Anita, die in Harskamp woont. Marcel is getrouwd met Miranda, die in de
zorg werkt. Ze hebben drie kinderen. De oudste is Shirley. Zij heeft zelf
al een zoontje, Jaylano, dus Marcel is al opa! De tweede is zoon Silverio
(17). Hij zit op het ROC en volgt een opleiding in de beveiliging. De
jongste is dochter Quinty (13). Zij heeft ook een bijzonder verhaal en is
aanwezig bij dit interview. Daarover verderop meer. Het gezin woont in
Kessel (Duitsland). Dat is 400 meter naar rechts na de grensovergang bij
Ven Zelderheide. Bij toeval kwamen zij daar terecht. Ze waren een

beetje aan het rondrijden en zagen dit huis te koop staan.
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DE COMBI-APK
VOOR € 19.
OOK IN DE KOUDE MAANDEN ZIT U ER
WARM BIJ.
Komt de APK van uw Opel eraan, dan laat dat u wellicht
koud. Toch zit u er in de winter graag warmpjes bij. Daarom
bieden wij u de Combi-APK. Dat is een APK met gratis Opel
Wintercheck, voor maar € 19. Zo kunt u écht zorgeloos de
winter in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

AUTO JETTEN CUIJK

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

APK inclusief afmeldkosten, EOBD, roetmeting/viergastest en btw. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Jeugdjaren
De eerste jaren van zijn leven woonde Marcel met zijn ouders en
zus in de Lijsterbesstraat. Later werd er een huis gebouwd aan het
Kranenveld. Daar wonen Carla en Jan nog steeds. Wij vragen aan
Marcel: Wat zijn je jeugdherinneringen?
Marcel: “Buiten school bouwde ik vaak hutten en croste met
brommers door het Heijense bos op de plek waar nu Centerparcs
is. Mijn vrienden waren Johan Konings van de Smele, Daan
Schonenberg en Gerwin Kusters. We vonden het maar niks
dat Centerparcs daar ging bouwen. Dat was helemaal ONS
speelterrein!”

We vonden het maar niks dat Centerparcs
daar ging bouwen. Dat was helemaal ONS
speelterrein!”
Na de basisschool ging Marcel naar de LTS in Gennep en deed de
opleiding Fijnmetaal. Hij werkte tien jaar bij CMF Janssen in Heijen.
Daarna werkte hij een jaar in de bouw tot zijn vriend Wim van
der Ende met een bepaald krantje aan kwam zetten. Hierin stond
een opvallende en aantrekkelijke personeelsadvertentie. Er werden
mensen gezocht voor werk in de gevangenis van Overloon. Dat
leek Marcel wel wat. Hij solliciteerde en werd aangenomen.
Natuurlijk moest er een opleiding worden gevolgd. Deze opleiding

(BBO – bewaarders beroepsopleiding) in Tilburg duurde zes
maanden en werd door Marcel met goed gevolg afgelegd. Wat je
vooral moest leren waren de strenge regels die in de gevangenis
logischerwijs gelden. Verder moet Marcel nog steeds jaarlijks een
fitheidstest afleggen.
In Overloon werkte Marcel voornamelijk in de beveiliging. Zo deed
hij er portiers werk. Hiertoe behoort onder meer het binnenlaten
van bezoek, zoals familie en advocaten. Zij moeten een heel protocol
volgen, voordat ze naar binnen mogen. Andere werkzaamheden:
Via monitors de gebouwen en het terrein in de gaten houden, de
bezoekzaal bewaken en het beveiligen van personeel. “Soms moest
ik met drugshonden rondlopen als er een vermoeden van drugs
was.” Kortom: een interessant en veelomvattend takenpakket.
Al met al werkte Marcel tien jaar in Overloon, waarvan de laatste
twee jaar in de vrouwengevangenis. Dat was weer een hele andere
tak van sport. Marcel: “Vrouwen vertonen minder “haantjesgedrag”
en zijn veel opener over hun gepleegde delicten. Bij mannen weet
je nooit of ze de waarheid zeggen. Maar één ding is zeker: ze zijn
allemaal onschuldig, haha! Telkens wordt geprobeerd de bewaking
om de tuin te leiden. Drugs, telefoons en wapens zijn de meest
begeerde artikelen om binnen gesmokkeld te krijgen. En dan is het
aan ons die weer op te sporen. Bij vrouwen moest je altijd met z’n
tweeën naar toe. Een op een in één ruimte met een vrouw was
niet toegestaan.”

Soms moest ik met drugshonden rondlopen
als er een vermoeden van drugs was.
Gevangenis Grave
Na 10 jaar werd de (halfopen) gevangenis in Overloon gesloten
en moest Marcel opnieuw solliciteren. Het lukte hem om met
elf andere Overloonse collega’s een baan te veroveren in de
gevangenis van Grave. Daar zitten maar liefst vierhonderdtachtig
gevangenen! In Grave is er sprake van een gesloten inrichting, een
zogenaamde A plus gevangenis. Er staan hoge muren omheen en
er is een enorm hek van gaas aan de binnenkant. Hier zitten de
“zware jongens”.
Een tijdje geleden maakte Marcel de switch van beveiliging naar
werkmeester in de werkzaal. Daar worden de gevangenen
beziggehouden met bijvoorbeeld het demonteren van harddisks
en het plakken van stickers. Het lijkt simpel, maar Marcel moet
aan alle kanten ogen en oren hebben om de boys in de gaten
te houden. Vooral het gereedschap verdient de aandacht. Dat is
namelijk aantrekkelijk spul om mee te smokkelen naar je cel. Aan
het eind van de werkdag wordt alles geteld. Als er dan ook maar
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F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

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

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

10

CT_adv_A6.indd 1
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Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per
week. Dichtbij en vertrouwd.
In Gennep en omliggende dorpen bieden wij verpleging
en verzorging bij u thuis. Ook bieden wij hulp in de
huishouding en thuisbegeleiding.
Samen vinden wij de zorg die bij ú past!

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

kickboksen en karate. Van hieruit komen we als vanzelf bij de jonge
Quinty terecht.

Quinty en Marcel
één stukje gereedschap ontbreekt, mogen ze niet eerder van de
werkzaal af voordat het teruggevonden is.
“De beteren” mogen naar de gevangeniskeuken. Dit is een geliefde
plek om te werken. Maar het is ook een gevaarlijkere plek voor de
medewerkers. Denk maar aan de messen die daar rondgaan. Brrr!
Ook hier geldt: Ogen en oren wijd open. Op tijd onrust signaleren,
dat is de kunst. Marcel heeft er een neus en oog voor. Hij voelt
feilloos aan als er ergens iets mis dreigt te gaan. Dat leer je wel in al
die jaren. Er zijn gevangenen die enorme vernielingen weten aan te
brengen. Dan zijn de sancties niet mis: “De TV wordt afgepakt en ze
moeten de gemaakte schade vergoeden. Andere sancties kunnen
zijn: achter de deur blijven of maximaal 14 dagen strafcel.”

Op tijd onrust signaleren, dat is de kunst.
Jarenlang heeft Marcel deel uitgemaakt van het zogenaamde
Calamiteitenteam (IBT). Bij groot alarm ergens in de regio zijn vijf
man in beschermende kledij snel ter plaatse om de bedreigende
situatie onder controle te krijgen. Dat was niet beperkt tot de
gevangenis. Zo kan bijvoorbeeld de politie hun hulp inroepen.
Hiervoor moest ook geregeld getraind worden.
Wij vragen of hij nog wel vertrouwen heeft in mensen. Immers, als
je met gevangenen werkt moet je altijd achterdochtig zijn en alert!
“Daar hebben wij een punt”, beaamt Marcel. Hij kijkt toch met enig
wantrouwen naar de mensheid. Dat is natuurlijk niet altijd goed.
Ontsnapping
Marcel heeft wel eens ontsnappingspogingen meegemaakt. Het
begon een keer ’s morgens om 7.00 uur. Groot alarm! Camera’s
werden gericht op de hekken. “Je hebt dan de neiging om naar
boven te kijken,” zegt Marcel. “Maar deze keer moesten we naar
de grond kijken. Iemand was erin geslaagd met behulp van één
koffiekopje in een nacht tijd een gat van een meter diep onder het
hek door te graven.” Hoe krijg je het voor mekaar! “Het was ook
een beer van een vent” lacht Marcel.“ Hij probeerde een touw met
een lus over de muur te gooien, maar helaas voor hem mislukte de
poging.
Hobby’s
Al sinds 1982 is Marcel actief in de vechtsport. Hij is bedreven in
MMA. Dit is een mix van vechtsporten als judo, jiujitsu, worstelen,

Dochter Quinty
Een lieverdje, zoals ze daar aan tafel zit. Gezegend met een dikke,
krullende paardenstaart. Quinty zit nu in groep 8 en gaat na de
vakantie naar het Elzendaal College in Gennep.
Maar vlak Quinty niet uit. Zij doet al jaren aan kickboksen en
beslist niet onverdienstelijk. Ze traint vier keer per week aan de
sportschool in Goch. In de beginjaren trainde papa haar persoonlijk,
maar nu heeft ze professionele trainers, want ze is super goed in
haar sport. Als Quinty in de ring verschijnt tijdens een wedstrijd of
bij een boksgala verandert hetzelfde lieverdje in een heuse tijger!
Ze mept haar tegenstanders met gemak van de mat af. Tijdens de
Europese jeugdkampioenschappen is ze zelfs tweede geworden
in haar gewichts- en leeftijdsklasse. Aan deze kampioenschappen
doen wel
500 jeugdige kickboksers uit heel Europa mee. Ze
verloor in de finale helaas net van een meisje uit Nijmegen. Aan
haar ogen te zien moet die dame uitkijken, want als het aan Quinty
ligt gebeurt dat geen tweede keer meer! “Tijdens een wedstrijd
speel je drie rondes achter elkaar van één minuut”, aldus Quinty.
Er is veel belangstelling voor de kickbokssport. Het trekt een groot
publiek. In Groningen, waar Quinty onlangs wedstrijden vocht,
waren duizenden mensen aanwezig. Papa moet nogal eens achter
het stuur van de auto plaatsnemen om Quinty overal naar toe te
brengen. “Het zit in de genen” lacht Marcel. “Onze pap heeft in zijn
jonge jaren ook gebokst.” Vader Jan zit op de bank naar voetballen
te kijken, maar aan zijn glimlach zien we dat er hem van het gesprek
aan de tafel niet veel ontgaat!

Ze mept haar tegenstanders met gemak van
de mat af.
Quinty’s droom.
Het liefst zou Quinty wereldkampioen worden van GLORY.
Dit is een grote kickboksorganisatie. En wie weet, het zou zo
maar kunnen lukken! De spirit en het talent zijn er in ieder
geval wel…..
Attentie: De dorpsreünie!
Op zondag 17 juni organiseert Fanfare EMM tijdens hun
jubileumweekend een dorpsreünie. Kom je vanuit je nieuwe
woonplaats speciaal voor deze reünie naar Heijen en wil je je
verhaal met ons delen voor de rubriek “Hoe is het toch met…. “,
dan zouden wij dat heel leuk vinden. Wij zijn de hele middag in de
feesttent en hopen zo veel mogelijk (mini) interviews te maken
met ex-Heijenaren. Kom derhalve gezellig langs bij, om het zo
maar even te noemen, de redactietafel.
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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

Kids & co kleurplaat

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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Woensdag 30 mei
KBO afd. Heijen - Fietsen
Zondag 3 juni
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
Wedstrijd nacompetitie V.V. Heijen 1
Donderdag 7 juni
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 15 juni
Zaterdag 16 juni
Zondag 17 juni
Feesttent Kermisterrein
Fanfare E.M.M. - Jubileumweekend 110 jarigbestaan
Donderdag 21 juni
Zij-Actief - Fietstocht met bezoek Roozenhuys
Haps
Zaterdag 23 juni
Zondag 24 juni
Gilde Sint Dionysius - Noordlimburgs
Fietsweekend
Zaterdag 23 juni
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Zondag 1 juli
14.00 uur D’n Toomp
Popkoor Cheers - Zomerconcert
Woensdag 22 augustus
KBO afd. Heijen - Bezoek Kevelaer
Donderdag 23 augustus
Zij Aktief - Fietstocht met excursie
Zaterdag 1 september
Zondag 2 september
Maandag 3 september
Dinsdag 4 september
Kermisterrein - Kermis

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
Oplage:
900 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65 RABO 0101803974
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van teksten
etc. tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende
Hèjs Nèjs verschijnt op
3 juli 2018.

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

Zondag 2 september
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - KermisFrühschoppenconcert

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

0485 - 511533

Maandag 3 september
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kermis-Dansmiddag

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp)
Proteion Thuisbegeleiding		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Woensdag 12 september
KBO afd. Heijen - Fietsen
Woensdag 26 september
Zij Aktief - Filmavond 4 Events Gennep

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

www.teunarts.nl

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen
(Veelal uit voorraad leverbaar)

Aktiemodel Vetego B33

Aktiemodel Vetego 02

Aktiemodel Vetego B11

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,-

3 motorig mét accu in leder vanaf € 1995,-

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,-

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils
meer dan 230 modellen

Banken & bankstellen
Meer dan 40 modellen

Assortiment

Relaxbanken
Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Advies

Bezorging
Gratis levering

in onze 2000m² showroom

Door 45 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

met zitmeubelen krijgt u

door heel

relaxfauteuils van Nederland

bij ons het beste advies

Nederland

Garantie

Levertijd

Voordelig zitten?
Op onze 1e verdieping:

Enkel Europees

Onze meubelen zijn veelal

topfabrikaat met minimaal

uit vooraad leverbaar

100 á 150

5 jaar fabrieksgarantie

dus binnen 1 week

Weg=Weg aanbiedingen

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, 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

