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

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

Hoe stel
ik een
financieel
plan op?

Is het slim mijn
hypotheek nu
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met
internetbankieren?

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

Voorwoord en Inhoud
De herfst is weer in het land; bladeren kleuren en nemen afscheid van de takken
waar ze de hele zomer aan vastzaten en waar ze hun voeding van kregen. In
deze Hèjs Nèjs zijn ook diverse verhalen van de takken gevallen en op papier
terecht gekomen. RoverMedia heeft ze in hun zondagse jas gestoken om zo
alweer een fraai geheel te verkrijgen. Het resultaat ligt voor u. In de Hoefstraat vond een reünie plaats; de lange
voorbereiding resulteerde in een dag, die nog lang in positieve zin zal bijblijven bij de bewoners en oud-bewoners.
Wij mochten enkele verhalen optekenen.Twee oud-bewoners schreven het verhaal over hun leven, dat sinds enkele
jaren in Portugal wordt geleefd. Ton en Ans doen hun achternaam (Elders) eer aan. Tari’s tweede column gaat over
haar belevenissen in China. Heijenaren zijn overal ter wereld te vinden. Maar ook in Heijen gebeurt van alles: het
carnaval staat weer voor de deur: dit keer spraken we met de zittingsavondcommissie. Er komt heel wat kijken bij de
organisatie ervan. En er is informatie over de twee optredens van Die Original Maastaler samen met de Revuegroep
(al weer de 7e gezamenlijke activiteit). Het beloven twee prachtige optredens te worden, die u niet mag missen. Het
bestuur van Hejje Mojjer plaatst de komende edities een flyer in Hèjs Nèjs, waarin telkens één werkgroep genoemd
wordt en waarin tevens een oproep staat om lid te worden van Hejje Mojjer. Voor 10 euro per jaar draagt u een
steentje bij aan het belangrijke werk voor de instandhouding van een leefbaar Heijen. En uiteraard is er nieuws uit
de parochie, een mooi artikel van Martha/Paul over een ‘natuurlijk’ onderwerp en is er verenigingsnieuws en een
gevuld prikbord. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Wonderschoon…
Onlangs werd ik midden in de nacht wakker, zette de radio aan en hoorde het prachtige lied ‘Durgerdam slaapt’ van Jeroen Zijlstra. Wat een wonderschone, nostalgische melodie heeft dit lied en
ook de tekst is van een schoonheid, die je nog maar zelden ziet. Lees maar:

‘Stilte om de huizen aan de Durgerdammerdijk,
weemoed op het spiegelgladde water,
’s Morgens vier uur, vogels, mensen, alles ligt te slapen”
en
‘Mist ligt op het weiland, rond de koeien die er grazen,
Nevel op de slootjes, die ik als mijn broekzak ken, haast
te zoet om waar te zijn,
mijn dorp als een oase’
en
‘Ooit kwam ik hier aangezeild en jij was mijn haven,
niemand die nog weet dat ik er ben’.
Die Jeroen Zijlstra is in hart en nieren een zeerot, dus
anders dan wij Heijenaren. Wij zijn echte landrotten,
opgegroeid op de Maasduinen. Zanderiger kan bijna niet.
Het opgewaaide zand vanuit een droge Maasbedding
kon ooit ongehinderd door begroeiing in oostelijke
richting waaien en het karakteristieke Noord-Limburgse
landschap vormen. Op deze schrale grond groeide ooit
Theo Terpstra op. Ook hij heeft tal van prachtige teksten
nagelaten. Daarin proef je, net als bij Zijlstra, weemoed
naar vroeger, naar de plaats waar hij woonde.

‘Wor Maos en Niers host samelope, dor op da smaole
stukske groond, wa huuskes ston d’r ien et roond, wa
stillekes beejen gekrope, eenkeld de Rijksweg mikt
gedruus, dor heur ik thuus’
en nog een stukje omdat het zo mooi is opgeschreven:
‘De brem is oons élendsbluumpke, dor lacht en dor
schrawt wat ien. Ze stet oons op ieder teumpke te weenke
ien de wiend’.
Tot begin jaren zeventig stonden op de Heijense hei ook
tal van bremstruiken. Daar moest ik aan denken en ook
aan het heidebrandje dat we ooit als kwajongens op de
lagere school aangestookt hadden. Het moet ongeveer
op de plek zijn geweest waar nu de Heikampseweg een
bocht maakt. Iemand had lucifers meegenomen, de
heistruiken en het gras waren kurkdroog en bovendien
lag er een dood konijn. Een vuurtje was zo gemaakt en
het konijn ging met huid en haar op het vuurtje. Ruik
nu nog de stank, die dat opleverde. De crematie werd
snel beëindigd, maar het vuurtje groeide snel aan en
met de westelijke wind sloop het al ras richting het bos.
Gelukkig was de rook niet onopgemerkt gebleven en
spoedig kwamen enkele grote mensen helpen blussen.
Al met al was toch een stukje hei verloren gegaan. Het
jaar erna groeide op deze plek prachtig gras, gevoed door
de as van de verbrande hei. De natuur bleek weer eens
sterker dan wat kwajongens konden aanrichten!

Henk Kerkhoff
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Verenigingsnieuws

Wortelpinnnen en wortelpinnekes,
Zittingsavonden_2018.pdf 1 4-10-2018 23:36:52

Op 11 november gaat er weer een
bus naar Maastricht. Vertrek 8 uur op
het busstation in Gennep en om 8
uur 15 bij Café Zalen Jan in Heijen.
Om 21 uur vertrekt de bus weer in
Maastricht. De kosten zijn 15 euro
p.p. Opgeven en direct betalen kan
vanaf 25 oktober aanstaande bij Café
Zalen Jan.

n
i
p
l
e
t
r
o
W
e
CV D

8
1
0
2
n
e
d
n
o
v
Zitgt2i3nNgovsemaber - Aanvang 20.00 uur r
Vrijda
ng 19.40 uu
a
v
n
a
A
r
e
b
m
ove
Zaterdag 24 N

e

55

Carnavaleske groeten,
Roger Guelen en
Nick de Valk.

e
i
t
i
d
E

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

met van eigen bodem:
Dansgarde - De Entertainment Groep - Ex-Prinsen
KaBoem - Goed Gevuld (dit keer Ruud Roelofs en
???) - Ad van Zitteren - Heijs Uut Volle Borst
(dit jaar wordt er gezongen door Les Clochards)
Tonproaters:
Frans Bevers & Peter van der Maas

Voorverkoop

10 Euro, prijs aan de zaal 13 Euro

Vrijdag 9 November van 19.11 tot 20.11 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 !!!

Fanfare EMM is trots op
Livia van den Berg!
Op zaterdag 7 oktober deed Livia mee aan het Nederlands Kampioenschap voor solisten in Ede. En ze werd in
haar divisie derde! Een knappe prestatie voor dit 14-jarige
muzikale toppertje op trompet. Zij kreeg voor haar optreden 83 punten en de winnaar had maar twee punten
meer.
Livia, van harte gefeliciteerd van de hele Fanfare…

Attentie: Sinterklaas komt op zondag 25
november aan op de Loswal bij Teunissen!

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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Verenigingsnieuws

Voor de 55e keer: De Zittingsavonden…
Één keer per jaar zetten we een onderdeel van het Heijse carnavalsgebeuren voor het voetlicht. Dat gebeurt meestal in
januari, als het feest in volle gang begint te komen. Deze keer was het beter om het carnavalsonderwerp naar voren te
halen. Wij spraken namelijk met de commissie die de Zittingsavonden organiseert. Aangezien deze avonden altijd in
het najaar plaatsvinden, moest ook de redactie zich vroeg in het carnavalsgedruis storten. De zittingsavondcommissie
is een club van drie echte carnavalsvierders. Zij bereiden zich nu voor op de zittingsavonden van 23 en 24 november.

Met wie zitten we om de tafel?
Wij spreken met Dirk Ronnes (44), Ryanne Hermsen (51) en
Marga Guelen (52). Wie kent ze niet? In de loop der tijd hebben
ze met elkaar een hecht team gevormd. Je merkt dat ze duidelijk
schik hebben in hun taak als ze in de loop van de avond allerlei
anekdotes oplepelen.
Mijlpaal
Wat moj is om te vermelden is dat we dit jaar in Heijen voor de
55e keer een tweetal zittingsavonden meemaken. En alle getallen die deelbaar zijn door 11, het gekkengetal, zijn aanleiding tot
feest. In elk geval wordt even bij het jubileumgetal stilgestaan. C.V.
De Wortelpin bestaat zelf al 58 jaar. Het betekent dat alleen in
de eerste drie jaar van het bestaan van de carnavalsvereniging er
geen zittingsavonden zijn geweest.
Wat speelt zich af achter de schermen van de zittingsavonden?
Ze vertellen: “Direct na de zittingsavonden, als de herinneringen
nog vers zijn, beginnen we met een evaluatie. Dan bespreken we
alle succesverhalen en ook de eventuele aandachtspunten. We nemen de reacties van het publiek door en wat de op- en aanmerkingen waren. We zien dat sommige mensen speciaal voor één
bepaalde act komen en anderen komen gewoon altijd!

Een aandachtspunt dat we overhielden aan de voorgaande evaluaties was bijvoorbeeld de datum van de voorverkoop van de
toegangskaarten. Het was zaterdag, maar dat hebben we nu veranderd. De voorverkoop begint nu op
vrijdagavond 9 november van 19.11 tot 20.11 uur.
Een verschuiving naar een andere dag van de voorverkoop was
gewenst, omdat op zaterdag de mensen druk zijn met andere dingen. Daarom willen we de vrijdagavond eens proberen.
In het verleden zijn meer zaken veranderd op verzoek van het
publiek. Zo zijn de zittingsavonden verplaatst van december naar
november. In december zijn er al veel evenementen, vandaar destijds deze aanpassing. En dat verloopt nu naar tevredenheid.
Met het samenstellen van het programma voor de zittingsavonden
moeten we al heel vroeg beginnen. Zeker voor de buutreedners
moeten we er soms als de kippen bij zijn. Er zijn er bij die al
tot 2022 volgeboekt zijn. Om de artiesten te beoordelen gaan
we vaak naar kampioenschappen, bijvoorbeeld de wedstrijden in
Wanroij. Daar treden de toppers van Brabant en Limburg op.
Ook krijgen we vaak tips van tonproaters over aanstormende talenten.
We kunnen gerust stellen dat Heijen in de top vijf voor de artiesten staat. Het publiek is gastvrij en enthousiast, de zaal is knus, ze
staan dichtbij de mensen, enzovoort. En, zo zeiden ze tegen ons,
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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

De zittingsavondcommissie: Marga, Dirk en Ryanne

of we nu om 8 uur of om half 1 ’s nachts moeten optreden, dat
maakt geen verschil. Het publiek verwelkomt ons altijd met evenveel enthousiasme.
We zijn ook trots op talenten van eigen bodem. Wel zouden we
het erg leuk vinden als een groep jongeren uit ons dorp mee
gaat doen aan de zittingsavonden. Informeel hebben we deze
groep al eens benaderd, maar er moet ook een soort van eigen
enthousiasme van uitgaan.
Uiteraard moet het optreden ook kwaliteit hebben. Mensen die
mee willen doen steken er heel veel tijd in en dat zie je dan ook
aan het optreden. Deelnemers vinden het ook altijd geweldig dat
ze twee avonden hun voorstelling kunnen doen. Ze zouden anders alle moeite voor slechts één optreden gedaan hebben. Het
programma voor dit jaar staat al helemaal vast. Hierbij zit een
supergrote inbreng van Heijense bodem. Lees meer hierover aan
het eind van dit artikel…..
Vroeger zagen we de optredens pas op de generale repetitie op
de donderdag voor de zittingsavonden. Twee jaar geleden zijn we
begonnen met het bezoeken van de repetities van de verschillende groepen. Die interesse wordt gewaardeerd.

We zijn ook trots op talenten van
eigen bodem. Wel zouden we het erg
leuk vinden als een groep jongeren
uit ons dorp mee gaat doen aan de
zittingsavonden.
Naast het programma moeten er nog diverse andere zaken geregeld worden. Belangrijk is het licht en geluid. Deze mannen
moeten precies weten hoe het programma verloopt en welke
muziek en effecten erbij horen. Dat loopt goed, want we werken
met professionele mensen. Verder zitten we aan met het bestuur,
spreken budgetten af en maken we goede afspraken met de hofkapel en uitbater Nick de Valk.
Opbouwen en versieren doen we grotendeels zelf. Het is leuk
om te vermelden dat het podium voor de hofkapel al jaren wordt

opgebouwd door Wim Kusters en Gerrit Jacobs. Het is altijd lachen met dit duo. Ondanks hun toch redelijk hoge leeftijd laten
ze zich deze klus nog steeds niet ontnemen. Daar zijn wij blij mee!
Voor ons als organisatie zijn de avonden natuurlijk best spannend,
hoe goed de afspraken ook zijn gemaakt. Er kan altijd iets misgaan.
Zijn de tonproaters op tijd? Loopt het programma niet te veel
uit? Hoe reageert het publiek? Tijdens de zittingsavonden zijn de
dames gastvrouw in de zaal en Dirk zorgt voor het gebeuren op
toneel. We ontvangen de artiesten, zorgen dat alles op tijd klaar
staat, regelen dingen op het podium. “
Wat kunnen we verwachten dit jaar? Vertel!
De tonproaters van dit jaar zijn Peter van der Maas en Frans Bevers.
Peter werd onlangs kampioen bij de Keienbijters met zijn buut D’n
Mister (vertaling: de schoolmeester). Daarbij versloeg hij zelfs de ook
in Heijen bekende Andy Marcelissen. Frans Bevers is na drie jaar
terug van weggeweest.
Verder treden voor het voetlicht: De Dansgarde, de Entertainmentgroep, de Ex-Prinsen, Kaboem, Goed Gevuld (Ruud Roelofs en ???),
Ad van Zitteren en Heijs uit Volle Borst. Dit laatste optreden wordt
verzorgd door De Clochards.
Door wat verschuivingen in de tijden van optreden van de buutreedners zijn de aanvangstijden van beide avonden verschillend. De precieze tijden luiden als volgt:
Vrijdag 23 november, zaal open om 19.30 uur, aanvang
programma 20.00 uur
Zaterdag 24 november, zaal open om 19.15 uur, aanvang
programma 19.40 uur
Entree: De toegangskaartjes kosten in de voorverkoop
€ 10,00, aan de zaal € 13,00.
Het wordt weer een dolle boel op 23 en 24 november, dat staat wel
vast! Zet 9 november maar vast in je agenda voor de voorverkoop
van de toegangskaartjes.
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Jong eetbaar stadium

Hejje Natuurlijk Mojjer

Reuzenbovist (Calvatia gigantea - synoniem Langermannia gigantea)
‘Het is weer voorbij die mooie zomer” zong Gerard Cox ooit.
Nou dat hebben we geweten. Diverse records werden gebroken:

•

•

•
•

De Bilt beleefde twee hittegolven nl. van 15 t/m 27 juli en van
29 juli t/m 7 augustus.Als op 28 juli de 25 graden was bereikt
hadden we een (record)lange officiële hittegolf gehad van 24
dagen.
De langste regionale hittegolf van 29 dagen (12 juli t/m 9
augustus) was in het Gelderse Hupsel en het Overijsselse
Twente.
De hoogste temperatuur in de Bilt was 35,7 graden op 26 juli.
In Heijen en omgeving werd zelfs de 39/40 graden bereikt.

Helaas hadden we ook een record aan buxusmotten. Zij
vielen onze mooie buxushagen massaal aan. In no-time vraten
de rupsen de struikjes kaal. De buxusmot is afkomstig uit
Japan en is waarschijnlijk met import van planten in Europa
binnengekomen.
Genoeg van de zomer. We gaan over naar de herfst. Alhoewel
dit jaargetijde nog niet echt zichtbaar is, zijn de temperaturen er
wel al naar. Koele dagen wisselen elkaar af met lekkere warme
nazomerse dagen. We hebben nog wel veel regen nodig, zodat
de natuur zich kan herstellen van de warme aanslag in de
zomer. Paddenstoelen hebben vocht nodig om zich te kunnen
ontwikkelen. In de bossen en parken zijn er nog niet zoveel
te vinden. Maar met een beetje geluk kom je er toch tegen.
Zoals wij tijdens een wandeling bij de Zevenmorgenziep. Op
een plek langs de Schaapsweg stonden op paardenmest 13
reuzenbovisten bij elkaar. (foto groep bovisten). Hieronder
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vertellen we meer over deze paddenstoel.
Soort
De reuzenbovist is de grootste stuifzwam in Nederland. Het
is een saprofyt. Sapro is Grieks voor verrot en phuton (fyt)
betekent plant. Hij bouwt zijn organisme op door het opnemen
van organische stoffen uit andere organismen. Dit kan zowel
plantaardig als dierlijk materiaal zijn. Bij de reuzenbovist is dat
plantaardig materiaal. De term saprofyt dateert uit de tijd dat
schimmels nog tot het plantenrijk werden gerekend.
Paddenstoelen nemen geen water en licht op zoals planten,
maar leven uitsluitend van dood organisch materiaal. Zij
vormen een aparte groep in het systeem van levende
organismen. De reuzenbovist hoort, net als bijvoorbeeld de
grote stinkzwam en de aardappelbovist, tot
de zogenaamde buikzwammen. Dit
is een groep van paddenstoelen
Onderkant bijna
met een vruchtlichaam, waarin
rijpe bovist
de sporen afgesloten van
de buitenlucht binnen in
de
paddenstoel
worden
gevormd. De vruchtlichamen
worden meestal zo groot als
een voetbal, maar kunnen in
zeldzame gevallen een diameter
van 50 tot 70 centimeter bereiken .
De genusnaam Calvatia is afgeleid van

Rijpe bovist, klaar om de sporen te verspreiden

het Latijnse woord calva, dat “kaal” betekent. Een bovist lijkt op
een kale schedel. Langermannia gigantea is een synoniem van
Calvatia gigantea. De soortnaam gigantea betekent “reusachtig”.
In vroeger tijden werden reuzenbovisten voor allerlei
doeleinden gebruikt: in plakjes gesneden als bloedstelpend
middel, in gedroogde vorm als tondel om vuur te maken, en
in halfdroge toestand als rookgenerator voor imkers om hun
bijen te kalmeren. In de derde eeuw voor Christus worden
deze paddenstoelen al vermeld door de Griekse schrijver
Theophrastus.
Voorkomen en verspreiding
De paddenstoel verschijnt in de nazomer op grazige plaatsen:
in wegbermen, weiden, oude boomgaarden en open bossen.
Belangrijk is dat er voldoende organisch materiaal aanwezig is.
Onze 13 exemplaren stonden in een groep met een diameter
van ongeveer 10 meter bij elkaar aan de rand van een akker
waar vaak paardenmest opgeslagen wordt. Er stonden witte
exemplaren die, als de binnenkant ook wit is, eetbaar zijn. Ze
zijn echter niet erg smakelijk.Trouwens: waarom zou je ze eten?
Onze eigen groenteman Frans E. heeft genoeg andere lekkere
paddenstoelen die je kunt eten. Bij het ouder worden verkleurt
de paddenstoel van groenachtig naar bruin tot er een bruin
rimpelig exemplaar overblijft. De rijpe vruchtlichamen liggen los
op de bodem. Bij droogte wegen ze bijna niets en kunnen door
de wind worden weggeblazen om op een andere plek hun
biljoenen (5000000000000) sporen (zaden) te verspreiden.
Ze kunnen wel een jaar in stand blijven als ze niet verstoord

worden. Helaas is
dat
bij
onze
groep wel gebeurd.
Groep reuzenbovisten
Het
land
moest
geploegd
worden
en
de
paardenmest
inclusief reuzenbovisten werden
ondergeploegd. Gelukkig lagen er tegen het talud van het
fietspad nog enkele rijpe exemplaren. Zij kunnen mooi voor
het nageslacht zorgen. Zo’n 10 biljoen reuzenbovisten of meer
is wel erg veel, maar het kiemingspercentage en de slagingskans
van de sporen in de natuur is erg klein, dus een plaag zoals van
de buxusmot hoeven we niet verwachten.
Geniet van de herfst!

Martha en Paul
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Vrijheid, Blijheid!
Het zal jullie opvallen: deze Hèjs Nèjs heeft een hoog Hoefstraatgehalte. Elders in dit nummer lees je een
verslag van de reünie van dit Hoefstraat op 22 september plus een aantal interviews met ex-bewoners. En
er kwam een kleine bewoonster bij: Fenne. En nu kwamen we via ons redactielid Sjannie Janssen die er ook
woont weer in contact met twee voormalige Hoefstraat bewoners: Ans en Ton Elders, die bijna zeven jaar lang
gewoond hebben in het huis van Herman Hendriks, Hoefstraat 19. We hadden één vraag: Wie zijn Ans en
Ton en wat brengt Portugal hen? Zij schreven zelf hun verhaal.

“Ton, geboren en opgegroeid in Boxmeer, Ans opgegroeid
rond de Vilt, het prachtige natuurgebied van Beugen. Ruim
veertig jaar geleden kochten wij een Premie A woning, zoals dat destijds heette, in een nieuwbouwwijk in Boxmeer.
Overal om ons heen stonden huizen of werden huizen gebouwd, terwijl ik gewend was vrij te leven. Dat wennen viel
niet echt mee..
Na 8 jaar besloten wij het huis te verkopen. Dat lukte en
we gingen op zoek naar een nieuwe plek. In een makelaarskrantje wat in die tijd nog tweewekelijks in de bus viel, stond
een huis te koop in het buitengebied van Heijen. Tussen de
“soep en de piepers” hebben we een kijkje genomen en
“het toetje was: Whoooww”!
Het huis was moeilijk vindbaar, lag helemaal in het groen,
alles was zwart geschilderd, er was achterstallig onderhoud,
maar dit was een mooie ontdekking. Inmiddels was het
1987. Ons mam zei, nou heeft ons Ans toch een schuur
gekocht en pap zei, dit is precies wat ze willen.
Ton schoolde zich om tot timmerman, wilde de verbouwingen zoveel mogelijk zelf doen. In de 20 jaar dat wij daar
woonden werd er van tijd tot tijd aardig geklust, om het
huis naar onze wensen weer beter bewoon- en leefbaar
te maken. Maar er was meer in het leven dan alleen maar
klussen.
Samen reisden we naar verweggielanden, trokken met de

tent en later met de camper door Europa. Onderweg hielpen we bijvoorbeeld mensen die bezig waren een camping
op te bouwen. De vrijheid trok.
Tot we samen besloten een draai te geven aan ons leven.
Het huis in Heijen op de Heiweg langs de Black werd verkocht en we verhuisden naar de Hoefstraat.
In 2007 kochten wij een prachtig terrein midden in de natuur in Portugal, vlakbij de Spaanse grens, met het plan om
daar iets op te bouwen in de toeristische sector. Toen wij
dan in 2008 alles serieus aan het voorbereiden waren om

Water halen in het dorp

te vertrekken, sloeg het noodlot toe. De Icesave-bank viel,
afgelopen 6 oktober precies 10 jaar geleden! En daar stond
de opbrengst van ons vorige huis op. Ongeloof, boosheid,
onbegrip, frustratie, waar en wie is nog te vertrouwen,
macht en politiek… Onvoorstelbaar wat er toen allemaal
gebeurde. Maar als niets zeker is, is alles mogelijk! Plannen
maken, alles voorbereiden, dénken alles onder controle te
hebben en dan van het een op andere moment NIETS!
Als het stormt in je leven kan je twee dingen doen:
Een windscherm neerzetten of een windmolen plaatsen.
We gingen op zoek naar medegedupeerden, en die waren
er. We verenigden ons onder de naam Icesaving. Na één van
de eerste rechtszaken werden de particuliere spaarders gelijkgesteld met de overheden. Dit was voor ons een zeer
positief teken aan de wand en dat bleek later ook het geval.
Portugal kwam op een zijspoor… Tien jaar heeft het uiteindelijk geduurd voordat echt al het geld weer terug was…
Iedereen leefde met ons mee.
De buurt omarmde ons, de contacten werden sterker. De
kinderen profiteerden van ons door Ton touwtje te laten
draaien, samen verstoppertje te spelen in de tuin, schilderen, sneeuwbalgevechten en er was altijd een plekje om
even binnen te komen.
Met het verwerken van alles wat toen gebeurde, gingen
we opnieuw een weg zoeken. Het vergde veel geduld. De
contacten met de mensen in Portugal bleven bestaan, zo
eenmaal per jaar gingen we terug, terug naar ´onze´ plek.
Het liet ons niet los, we gingen door! Weliswaar niet op de
manier zoals destijds de plannen waren, maar op zoek naar
mogelijkheden. Ondertussen is het 2012, net terug uit Portugal, waar we een vierdaagse hadden gelopen, georganiseerd door camping Chave Grande van de Heijense eigenaren Theo, Charlotte en Ron Pouwels. Een unieke ervaring.

En Portugal bleef trekken..
In datzelfde jaar ontdekten we dat door een Portugese
wetswijziging een deel van het terrein toegekend was als
ecologisch gebied wat inhield, dat het doel wat wij voor
ogen hadden: het bouwen van een naturistencamping, niet
meer mogelijk was. Oeps, en nu?
Portugal bleef trekken…
Na zeven jaar in de Hoefstraat gewoond te hebben, besloten we het roer om te gooien. Met auto en caravan
vertrokken wij richting zuiden. Tijdens de eerste maanden
op een camping belde een Nederlands gezin met de vraag
of wij een weekje hun jonge papagaaien konden voeren
omdat zij naar Nederland vertrokken in verband met een
begrafenis.
Een hele klus, dagelijks van 07.00 – 23.00 uur, iedere twee
uur met een klein lepeltje, een paar schepjes- of spuitje
voer, zodat het kropje bolstond. En tussendoor nog eten
koken voor de mannen van hun loonbedrijf en boodschappen doen was een half uur verderop. Dat was ons begin van
Voor Elkaar, een dieren- en huisoppasnetwerk in- en buiten
Europa. Zie de website www.voor-elkaar.net Hier kun je je
aanmelden als je ergens wilt oppassen, dieren verzorgen,
klusjes doen óf als je iemand zoekt die op jouw huis en/
of dieren wil passen. Meestal verdien je er niks mee, het
is veelal vrijwilligerswerk. Alleen heb je onderdak. Het is
een dienst om iets voor elkaar te betekenen. Papagaaien,
honden, poezen, paarden, koikarpers, geiten, schapen, overal leerden we mee omgaan. Telkens een andere omgeving,
telkens een ander huis, nieuwe contacten maken, cultuur
snuiven, taal leren, gebruiken en gewoontes leren kennen.
Zo draaiden wij een winter- en zomerseizoen mee als vrijwilliger op een camping. Alles wat zich voordeed pakten

we op, van receptiewerk, technisch werk, schoonhouden sanitair, administratie, tot en met gidsen van wintergasten en/
of internationale groepen. Sinds voorjaar 2017 is ons project
Naturistencamping weer opgepakt op het terrein wat we 10
jaar geleden hebben aangekocht. De wet in Portugal is aangepast, Portugal wil het toerisme in de Alentejo bevorderen,
waardoor het nu dan mogelijk is om op een stuk van het
ecologische gedeelte een camping te beginnen. Plannen zijn
ingediend, hoe het er verder uit gaat zien kunnen we op dit
moment weinig over zeggen. We zijn afhankelijk van instanties,
we werken samen met andere mensen, dus we gaan het zien
en we gaan ervoor!
Het zou fantastisch zijn, als we straks onder de karakteristieke
kurk- en steeneiken jullie mogen verwelkomen!!
Momenteel wonen we in onze caravan op het terrein, back
to basic, geen water, geen elektriciteit, geen riolering. Water
halen we iedere dag bij de dorpspomp in de buurtgemeenschap, en da’s altijd gezellig, er is altijd wel iemand bij de waterpomp. Het is hier een ontmoetingsplek, een plek waar de dag
en het leven wordt besproken. Het bronwater is hier heerlijk!
Elektriciteit komt van de zonnepanelen op de caravan, koken
op de gasfles, een douchezak hangt in de boom. Een douche
uitkijkend over heel Portugal.
Al het gebruikte water wordt hergebruikt voor alle jonge aanplant. De afwas doen we met het door de zon verwarmd
water. De grote was gaat in de wasmachine bij de supermarkt
in Estremoz, 12 kilometer verderop.
Internetten doen we via een hotspot en hebben we een hele
goede verbinding nodig, gaan we naar de bieb in Sousel.
Dit is ONS Paradais in Cardeais.
Cardeais wordt via Google Maps en Google Earth alleen herkend als Monte do Cardeal, Santa Maria. Hierbij een link, om
te zien waar Cardeais oftewel Monte do Cardeal ligt.
https://goo.gl/maps/YLooxDUCqGK2
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Wij genieten volop van het leven op het Portugese platteland.
De schapen in de weilanden om ons heen houden het gras
kort, hun bellen klingelen al vroeg in de ochtend.
Afgelopen zomer kwamen er geregeld mensen langs die een
dag of zelfs meerdere weken op ons terrein verbleven.
Iedereen wordt door ons met open armen ontvangen. Er
wordt soms samen gegeten en er worden veel mooie gesprekken gevoerd.
Het heeft zo moeten zijn, zeggen we achteraf.
Deze zomer was het ook in Portugal heet. Dan staan we om
06.00 uur al op, want na 11.00 uur kun je niet meer doen dan
languit op je ligstoel liggen.
Het water in de douchezak werd wel héél lekker (te) warm….
Het grote verschil met Nederland?
Zoals we gewend waren in Nederland dat veel dingen vanzelfsprekend zijn of denken dat het vanzelfsprekend is, gaat
hier echt anders. We moeten er ontzettend aan wennen dat
men hier pas in actie komt als het probleem er is. Dan is het
tijd om er iets aan te doen. In Nederland zouden we van
te voren alles besproken hebben en een efficiënte manier
gezocht hebben voor het oplossen van het probleem, maar
dat is hier zeker niet altijd het geval. We ontmoeten veel mensen, waardoor we ook steeds beter deze Portugese cultuur
en gedachtegang leren kennen maar ook hóe er mee om te
gaan!! Calmo, Calmo, alles één voor één, dat is het motto hier
in de Alentejo.
De natuur respecteren, openstaan, vriendelijkheid en vooral
niet vergelijken, dan kom je overal terecht en komt toch alles
voor elkaar.”
Contact met Ans en Ton? ansentonpt@gmail.com

Welkom in Heijen….
Deze maand mochten we maar liefst VIJF nieuwe dorpsgenootjes begroeten!
De vlag kan weer uit in de Hermelijnstraat. Op nummer 50 kwam ter wereld SENN, zoon van Patrick
en Britt Reijnen-Leenen.
En het wordt NOG gezelliger in de Eekhoornstraat, want daar werd FIEN verwelkomd. Zij is de dochter van Rick en Lotte Megens. Job is grote broer. De familie telt nu VIER generaties. Wat moj!
De Hoefstraat! Wat een feest is het daar! Na de geslaagde reünie werd ook nog eens FENNE geboren,
dochter van Guido en Jessica Verhaag-Donker.
Ook de Esdoornstraat kreeg er een bewoner bij: JAKE . Hij is de zoon van Priscilla Linsen en Kevin
Waterman. Jake heeft al twee broers: Yasin en Jesser.
En dan is er NOG een FENNE geboren. Toeval bestaat. Zij kwam ter wereld in de
Esdoornstraat en is de dochter van Edwin Gijsbers en Joyce Gerrits.
Allemaal van harte gefeliciteerd en we hopen ook deze baby’s allemaal te
mogen begroeten op de Babyfotoshoot op 15 december.

SG
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

Muzikaal kamperen aan de Eger…
Er is weer eens eendrachtig samengewerkt, beste mensen. Altijd moj om te horen
hoe dat in zijn werk gaat. Die Original Maastaler en de Heijse Revuegroep hebben
elkaar voor de zevende (!) keer gevonden. Ga maar na: de eerste keer was het raak
bij het 40-jarig bestaan van die Original Maastaler in 2012, toen hun geschiedenis
in een “notendop” werd verteld. De tweede keer troffen ze elkaar bij de Maastaler
on Tour. Hiervan herinneren wij ons de sfeervol verlichte Eiffeltoren. Verder kunnen
ze terugkijken op maar liefst vier Bitterballenconcerten op het terras van het Heijs
Hepke. En nu gaan ze dus kamperen aan de Eger.

Wij spreken een aantal betrokkenen op een dag dat het overdag
zomer is en in de avond herfst. Zij vertellen honderduit over het
unieke concert dat zij op dit moment voorbereiden. Hoe we deze
uitvoering willen of mogen noemen (musical, theaterstuk of wat dan
ook), daar komen we later op terug.
Namens Die Original Maastaler is Gerbrand Martens aangeschoven;
de Heijse Revuegroep wordt vertegenwoordigd door Angeline van
Tankeren, Maike van den Berg en Piet Franzmann. Laatstgenoemde is
onze gastheer en hij tovert het ene na het andere kopje koffie, thee,
chocolademelk, whatever, uit zijn hypermoderne machine. Angeline
heeft voor de traktatie gezorgd: kletskoppen. Ze had bedacht dat dit
wel toepasselijk zou zijn. Klopt, Angeline!

Hoe gaat de camping eruit zien?
Hilariteit! “We gaan D’n Toomp verbouwen. Maar het bestuur weet
dat nog niet…” Het blijft dus nog even een verrassing.
Inmiddels hebben Die Original Maastaler en de Heijse Revuegroep
al een tipje van de sluier opgelicht met het stukje tekst dat ook op
www.heijen.info te vinden is. Dat nemen we gemakshalve gewoon
over.

Wat is het nou, een concert, een theaterstuk of een
musical….?
Het is eigenlijk alle drie, zo betogen de aanwezigen. Zelf noemen ze
het een muziektheater. Het idee kwam van Peter Roesgen, dirigent
van de Maastaler. Hij had iets in zijn hoofd, een verhaal en dat moest
dan met liedjes verteld worden. Als je het hebt over liedjes kom je
al gauw op Egerländer muziek als je Die Original Maastaler heet. Een
hele uitdaging voor de Heijse Revuegroep. De tekstschrijvers gingen
er maar eens goed voor zitten.
Het hele verhaal speelt zich af op een camping aan de Eger. Hoe kan
het ook anders. De Eger is een wereldberoemde rivier die dwars
door Tsjechië stroomt. Hier is de Egerländer muziek ook geboren.
Kortom, een logische keuze.
Speelde de revuegroep in het verleden nog weleens dorpsfiguren na,
deze keer is dat niet het geval.Toch zit er voor iedereen wel wat in. Ze
zouden het spektakel ook makkelijk in Duitsland en in de omgeving
van Heijen kunnen spelen. Het dialect is grensoverschrijdend. En dat
er veel gelachen kan worden staat buiten kijf.

Hèjs Nèjs
Peter Roesgen op weg naar de Eger!
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Ben jij of ken jij?
Wij zijn opzoek naar ontwerptalenten
met aantoonbare ervaring in de
verpakkingsbranche.
Pak jij ons in?
Mail je CV, motivatie en portfolio
naar gabry@rovermedia.nl
of bel naar 0485-512044

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

Alvast een voorproefje van Urlaub
an der Eger tijdens het Bitterballenconcert.

DE REVUEGROEP EN DIE ORIGINAL MAASTALER TREFFEN ELKAAR OP
VAKANTIE: “URLAUB AN DER EGER”.
Eindelijk is boerenzoon Bertus dan aangekomen op de Kempovani
(camping)“An der Eger” inTsjechië. Ook arriveert daar bankiersdochter
Eleonora voor een verblijf. Het botst al meteen tussen deze twee heel
verschillende karakters: dat wordt dus nooit wat. Gelukkig is er verder
genoeg te doen op de camping. Een zeer professioneel animatieteam
nodigt diverse bekende artiesten uit en …….vlak in de buurt logeert
toevallig een TOP blaaskapel uit Heijen. Er ontstaat een vruchtbare
samenwerking tussen het animatieteam en de kapel, waarbij Bertus
en Eleonora de hoofdrol spelen. Dit resulteert in veel muziek en zang.
Of het daar bij blijft? Tsjaa.. Dat staat nog te bezien. Zijn die twee voor
elkaar gemaakt? Dat ziet er niet naar uit!
Hoe dat afloopt kun je zien op de volgende data:
Zaterdag 17 november; aanvang 19.30 uur
Zondag 18 november; aanvang 14.00 uur
Locatie: D’n Toomp in Heijen.

Het geheel staat onder leiding van Emily van Eck en Peter Roesgen.
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van de Revuegroep en
Die Original Maastaler. Tevens bij D’n Toomp, het Heijs Hepke en de
Troefmarkt.
Entree: Volwassenen: € 6,50, kinderen tot 12 jaar € 4,00.
De groep wil nog het volgende kwijt: Voor mensen die
liever ’s avonds niet over straat gaan en voor mensen met jonge
kinderen is het prettig te weten dat er ook een voorstelling is
op zondagmiddag.
Wij geloven vast, als we het allemaal aanhoren, dat
dit weer een uniek concert, musical, theaterstuk,
ehhh, muziektheater wordt.
Mis het niet!

Hèjs Nèjs
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Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

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.
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* Onze Kinderspaarweek loopt van 15 Oktober tot en met 19 Oktober. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Hoera! Het is weer
Kinderspaarweek!

uitdaging aan?
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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

Deel 2

The expatwifelife. Verloren in de grote stad.
Aankomen in China is een GROOT ding. Ik weet niet precies wat ik mocht verwachten, maar het
was anders, of op zijn minst verontrustend. Omdat het verliefd worden en verhuizen allemaal zo
snel gebeurde, had ik het misschien niet helemaal goed doordacht. Op vrijdag kwam ik aan en op
zondag werd alles in een keer héél, héél echt.

Auke liet me de weg naar mijn taalschool zien waar ik de volgende dag zou
starten. De school ligt in het centrum van de stad op zo’n 15 kilometer
afstand van ons huis. In Nederland is dit een behoorlijke reis; in Sjanghai
stelt het niets voor. We woonden in Qibao, het eerste kleine waterdorpje
buiten het centrum. Met de fiets reden we richting het centrum van
Sjanghai. Langzaam maar zeker werden de gebouwen hoger, het verkeer
drukker en het geluid harder en harder. Op een gegeven moment kwamen
we aan op een gigantisch kruispunt waar 6 wegen op uitkomen. Toen brak
ik. Terwijl het stoplicht op rood sprong, zette ik het op een huilen. Het was
nogal wat om de eerste paar dagen in mij op te nemen. Plots schoten
allerlei gedachten door mijn hoofd: “Hoe ga ik hier ooit de weg vinden in
mijn eentje? Wat doet zo’n dorpsmeisje in een stad als Sjanghai? Waarom is
iedereen zo luid? Wie heeft er zoveel scooters nodig? Hoe ga ik dit doen?
WAT HEB IK GEDAAN?” Auke leidde me naar het trottoir, sloeg een arm
om me heen en liet me huilen. Hij wist heel goed waar ik doorheen ging
en ik begrijp nog steeds niet hoe hij dit in zijn eentje heeft gedaan. Na mijn
Els
mentale breakdown, bracht hij me naar een bar in de buurt en bestelde
twee rum-cola’s. Ik voelde me gelijk een stuk beter. Immers, wat kan er
nu eigenlijk misgaan in een stad waar je rum-cola kunt krijgen op elke
straathoek?
Hierna ben ik op zijn minst nog 10 keer verdwaald geraakt. Echter, intussen
besef ik dat voor een stad zo groot als Sjanghai, het nog steeds maar
gewoon een stad is.

Tari Lambregts
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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

Hoge respons enquête Keurmerk Veilig Buitengebied
Onlangs hebben we u gevraagd om deel te nemen aan een enquête voor het Keurmerk Veilig Buitengebied. Maar liefst 192 enquêtes hebben we mogen ontvangen. Dat is een mooie opbrengst en
daarvoor willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken!
De uitkomsten verwerken we in een veiligheidsanalyse. Dit is de basis voor een plan van aanpak om
ervoor te zorgen dat het in Heijen veilig wonen en ondernemen is én blijft. In het voorjaar van 2019
hopen we dat we het Keurmerk Veilig Buitengebied, mede dankzij uw inzet, hebben behaald.
Dorpsraad Heijen, LLTB, Gemeente Gennep

n 2018!

De Babyfotoshoot va
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Groetjes, De Redactie

De Stichting Vrienden van Norbertus organiseert in samenwerking met de KBO, afdeling
Gennep, een
KIENMIDDAG
Dinsdag 30 oktober 2018
Aanvang 14.00 uur
Plaats: zaal de Goede Herder, Europaplein, Gennep
De opbrengst is voor de rolstoelbus
Een gezellige middag en vele mooie prijzen
MET ALS HOOFDPRIJS € 50.- EN EEN TWEEDE
EN DERDE PRIJS VAN € 25.Help mee de rolstoelbus te laten rijden

Dansen
Dansen, een hele goede sport. Niet alleen voor je lijf maar
ook voor je geheugen. Houd u van dansen en muziek kom
dan zeker eens een keer bij ons kijken of mee doen. De
leeftijd is vanaf 50 jaar. De dansen zijn zo verschillend van individueel tot paren Het dansen is op donderdag middag om
13.30 uur In het “Hokske” aan de Margriet straat in Gennep

Info : 06-20140185

Wie zijn er getrouwd in 2017/2018

?

Vorig jaar kregen we zulke leuke posi
tieve reacties op de
trouwfoto’s die we van diverse (ex) Heij
ense bruidsparen hebben gepubliceerd, dat we dat nu weer
willen doen. Dus ben je
(ex) Heijenaar/Heijense en getrouwd tusse
n 1 november 2017
en 1 november 2018 stuur dan vóór 15
november een trouwfoto naar dorpsblad@heijen.info. En bean
twoordt de volgende
vragen:
Namen bruid en bruidegom:
Datum huwelijk:
Adres in Heijen of elders:
Namen ouders in Heijen:
Alvast enorm bedankt voor jullie medewe
rking.
De Redactie.

Reünie Hoefstraat en hoe is het toch met…
Als er ook maar één stemmetje fluistert “reünie” dan gaan bij ons al alle antennes de lucht in.
Want een reünie betekent dat er ex-Heijenaren aanwezig zijn. Daar zijn we altijd naar op zoek
voor onze rubriek “Hoe is het toch met….” Uit eerdere reacties blijkt immers dat de interviews
met voormalige Heijenaren graag gelezen worden.

Deze keer waren wij te gast bij de reünie van de Hoefstraat. Deze
werd gehouden op zaterdag 22 september, toevallig of niet, ook de
Nationale Burendag. De Hoefstraat ontstond in de jaren ’50 en ’60
van de vorige eeuw en was een bijzonder kinderrijke straat. “Er was
altijd wel iemand om mee te spelen” zeggen ze. “Een geweldige straat
om onbezorgd op te groeien.”
Voor het feest werd de grote partytent van Buurtvereniging de Smele gehuurd. Er stond zelfs een toiletwagen, kortom: aan alles was
gedacht. De bezoekers hadden allemaal een sticker met hun naam
en het (voormalige) huisnummer in de straat op hun borst geplakt
gekregen. Om 14.00 uur begon de gezelligheid met koffie en vlaai.
Gelukkig was er ook nog vlaai over voor de redactie, die zich even
later nieuwsgierig meldde.
We vonden drie ex-Hoefstraters bereid om zich door ons te laten
interviewen: Willy Thijssen (huisnummer 37), Jolanda Maas (huisnummer 9) en Henk Blom (huisnummer 17).
Willy (49) en Jolanda (48)
Dikke vriendinnen zijn ze, al vanaf de kleuterschool. Een vriendschap
die tot op de dag van vandaag nog doorgaat. Ze wilden dan ook
graag sámen geïnterviewd worden. En daar zaten ze dan, dicht tegen
elkaar aan bij de gastvrije keukentafel van Leen en Bert. En wij maar
vragen. Dit is hun verhaal:
Tenten en kamperen is de rode draad in hun jeugd. Dan zetten ze in
de tuin een tentje op om daarin te overnachten. Maar ze maakten

24

Hèjs Nèjs
Oktober 2018

elkaar zo bang dat het eind van het liedje was dat ze toch weer “binnen” gingen slapen. Samen fietsten ze naar de middelbare school, het
Elzendaal College in Boxmeer. Daarbij moet worden aangetekend
dat Jolanda meestal tien minuten te vroeg bij Willy langs ging omdat
“Willy ALTIJD te laat was!” Jolanda belde zelfs een keer naar Radio
Keizerstad, de favoriete zender van Willy, om te laten omroepen dat
Willy op moest staan. Vermeldenswaard is tevens dat ze urenlang
met elkaar belden terwijl ze bij elkaar in de straat woonden. Als de
moeders daar dan hoofdschuddend iets van zeiden gingen ze maar
weer bij elkaar op bezoek om verder te kletsen.
Ze voetbalden alle twee bij V.V. Heijen. Teamgenoten waren onder
andere Carla Wijers, Belinda Schonenberg, Wilma Verhasselt en Hilde Thijssen.

Jolanda belde zelfs een keer naar
Radio Keizerstad om te laten
omroepen dat Willy op moest staan.
Londen
Toen Jolanda 15 en Willy 16 was gingen ze, niet gehinderd door enige
voorbereidingen, samen met hun tentje naar Londen. Willy liep op
haar slippers, want schoenen was ze vergeten mee te nemen. Zoals
wel vaker in Engeland regende het. In het donker zetten ze de tent
op, waarna ze de volgende morgen ontdekten dat de camping in een

ietwat obscure omgeving lag. “Het leek wel op een vuilnisbelt met
Hell’s Angels om ons heen!”
De ouders van Jolanda waren Cor en Tiny Maas. Jolanda heeft twee
zussen. Willy’s ouders zijn Mies en Nöl Thijssen. Het gezin telt vijf
kinderen. Vader is overleden maar moeder woont nog steeds op het
oude adres.
Willy
Willy studeerde na het VWO Nederlands in Nijmegen en geschiedenis in Groningen. Zij woont nu in Amsterdam en is journalist bij
De Volkskrant. Ze was achtereenvolgens Economieredacteur, Reisjournalist en is nu Politie- en justitieverslaggeefster. Dat betekent dat
ze “wekelijks in de bunker bij het Holleeder proces aanwezig is.” Ze
mag Peter R. de Vries tot haar kennissenkring rekenen. Gewoon een
meisje uit Heijen, hè!
Willy woont samen met Laurens, journalist bij het Financieele Dagblad. Op een dag moesten ze allebei voor hun werk bij Joop van den
Ende zijn. Joop, die niet wist dat zij partners waren, stelde hen aan
elkaar voor. “Ik denk niet dat jullie elkaar kennen,” zei Joop. “Nee,” zei
Laurens, “Ik ken haar helemaal niet!”
Het stel heeft bewust geen kinderen. Willy’s hobby’s zijn beeldhouwen en diepzeeduiken, een passie die ze heeft ontdekt toen ze reisjournalist was.
Willy hoopt op de reünie vele vrienden en bekenden van vroeger
te ontmoeten. Ze noemt onder meer haar oude buurjongen Jacco
Josephs, Peter Jans en haar vroegere buurmeisje Marian Miggiels.
Jolanda
Jolanda deed eerst de Havo, daarna nog het VWO. In Venlo volgde
ze de opleiding tot laborant aan de HLO. Jolanda: “in die tijd leerde ik Frans Jacobs uit Milsbeek kennen en met hem heb ik dertien

Henk en zijn vroegere vrienden

Jolanda en Willy

Willy en Jolanda als tieners al onafscheidelijk

jaar in Amsterdam gewoond. Dat was leuk, want Willy woonde daar
ook.” Inmiddels is ze weer neergestreken in de omgeving. Ze woont
met Frans in Milsbeek. Het stel heeft twee kinderen, Kate en Floyd.
Jolanda is account manager bij een Duits bedrijf dat medische testen
verkoopt. Voor haar werk reist Jolanda geregeld rond in de Benelux
en als ze in Amsterdam is wordt daar vaak een bezoekje aan Willy
aan vastgeknoopt. Haar werk is ook haar hobby, zegt Jolanda. Maar
ze houdt ook van carnaval, sporten en reizen. Dat laatste niet alleen
zakelijk maar ook privé.Voor Jolanda is Heijen nog steeds dichtbij. Ze
komt er met regelmaat en voelt zich vertrouwd door de mensen
die ze tegenkomt. Het Hèjs Nèjs wordt door Jolanda steevast met
Willy gedeeld.
Haar hoop voor vandaag was dat Willy “op tijd zou verschijnen”. Ze
vindt de reünie geweldig en hoopt onder andere ook Jacco Josephs
te zien. We vragen maar niet verder wat Jacco voor de beide dames
betekend heeft…!
Henk Blom
Henk is onlangs 65 jaar geworden. De vraag is: Wie
kent Henk Blom nog? Henk woonde van zijn
tiende tot zijn zestiende jaar in Heijen aan
de Hoefstraat 17. Daar wonen nu Gert
en Riek Wijers. Het gezin kwam in
Heijen terecht omdat vader Harry een
baan kreeg bij Hendrix’ Veevoeders.
Daarvoor woonden ze in de binnenstad
van Nijmegen. De verhuizing naar Heijen
Henk sleutelt aan
zijn brommer
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Het gezin Blom in de jaren ‘60
Bootcamp
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betekende een hele verandering, maar ook een verademing! Bossen,
velden en de Maas. Ook de Drie Vijvers was een gewilde speelplek.
Henk kon zijn geluk niet op. Een walhalla voor de jeugd, zo noemt
Henk het. Henk heeft een jongere broer en in die tijd had hij ook
een zusje, Ingrid. Toen de familie in Heijen woonde openbaarde zich
bij Ingrid een hersentumor. Zij overleed op bijna 4-jarige leeftijd en
werd in Ottersum begraven.
Henk deed overal aan mee. Zijn vrienden in de Hoefstraat waren
Johan van de Boom en Tonnie Raaymakers. Kattenkwaad? Tja, Henk
vond zichzelf best braaf. Beetje bootje pikken op de Kuulblok, meevaren tot de stuw en dan maar weer proberen een lift terug te krijgen.

Bossen, velden en de Maas. Ook
de Drie Vijvers was een gewilde
speelplek.
Ook Johan ter Haar, zoon van de roemruchte politieman Joep, kende
Henk in die jaren goed. Als zoon van de politie zag Johan er geen
been in de dienstmotor van zijn vader te “lenen” en samen crosten
ze voor de kick langs de Heijense velden en wegen.
Henks hobby was elektronica. Bij de familie Hermsen, die achter in
het veld woonde, werd een schuur omgetoverd tot “disco”. Henk, de
elektronicaman, knutselde de herrie in elkaar met tuners, versterkers
en boxen. Het was ieder weekend druk in de schuur, totdat politieman Joep ter Haar een eind maakte aan alle pret. “Een geweldige
jeugd” zo kwalificeert Henk deze jaren. De reünie roept alle herinneringen nog eens terug. In 1970 verhuisde de familie naar Spijk bij
Lobith. Vader had een baan gevonden bij de steenfabriek aldaar. Het
gezin woonde aan de dijk waar ook de fabriek gelegen was. Er was
geen fluit te doen voor de jeugd. Henk heeft heimwee gehad naar
Heijen. Na de MTS vond Henk werk bij Turmac in Zevenaar. Hier
kon hij zijn hobby techniek beroepsmatig uitoefenen. Later vond hij
een uitdaging bij het bedrijf Saba in Dinxperlo. Henk is getrouwd met
Carla en woont reeds geruime tijd in Tolkamer. Hij heeft een zoon
en een dochter. De Hoefstraat is was Henk betreft nog geen steek
veranderd. Hij vindt hier alles terug wat voor hem dierbaar was.Twee
keer is hij in het verleden nog bij de reünie van de Jeugdcarnavalsclub
van De Wortelpin geweest. Dat was circa twintig en twaalf jaar geleden. Met Tonnie heeft hij nog steeds contact.
Tja, als Heijen eenmaal in je bloed zit…..!
Verslag van de reünie door Brigitte
Franken.
Op zaterdag 22 september jl., Nationale Burendag, vond er in de Hoefstraat
een bijzondere ontmoeting plaats:
een reünie van de Hoefstraatkinderen.
Bijna 70 Hoefstraatbewoners, vooral voormalige, maar ook enkele huidige, waren ingegaan op de uitnodiging

om elkaar weer eens te ontmoeten. Voor sommigen was dat meer
dan 40 jaar geleden.Het idee voor deze ontmoeting ontstond in oktober 2017 op de crematie van Tiny Maas-Brinkhof, weduwe van Cor,
woonachtig op Hoefstraat 9. Brigitte Franken, zelf in 1964 geboren
op Hoefstraat 11 was op deze crematie aanwezig en trof daar een
aantal bewoners van het eerste uur, waaronder Gert en Riek Wijers, Mien Vinck, Leen Guelen en Mientje Willems, allen nog steeds
woonachtig in de Hoefstraat. Het was, ondanks de trieste aanleiding,
een warm en heel prettig weerzien! Het was hier waar al pratende
het idee ontstond: hoe leuk het zou zijn om met alle kinderen uit
de Hoefstraat nog eens bij elkaar te komen. Van het een kwam het
ander.
Brigitte polste enkele andere oud-bewoners en zo ontstond er een
feestcommissie bestaande uit zusjes Heleen van Rens-Franken en
Dorita Groenen-Franken, vroeger woonachtig op nummer 11, Geert
Schonenberg, vroeger woonachtig op nummer 15, Roger Guelen,
vroeger woonachtig op nummer 13 en Harry Teeuwen, vroeger
woonachtig op nummer 5. De feestcommissie kwam een aantal
malen bij elkaar. Oud-bewoners werden opgespoord en huidige
bewoners benaderd. De animo bleek verrassend groot! De familie
Guelen, woonachtig aan de Hoefstraat 13, stelde haar achtertuin ter
beschikking. Alles bij elkaar ontstond er zo een basis voor een prachtig feest met feesttent, foto’s uit de oude doos, koffie met vlaai en
ter afsluiting een frietwagen. Het was een feest van herkenning! Vele
herinneringen werden opgehaald en gedeeld en contacten werden
na tientallen jaren weer moeiteloos opgepakt.
De gedachte dat de kinderrijke Hoefstraat een fijne en veilige straat
is geweest om op te groeien, overheerste. We kijken met elkaar terug
op een mooie en geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is!
De afbeeldingen mede gemaakt zijn door René Schonenberg. fotorene@fo.nl
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Allerzielen

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

2018

Zondag 04 november 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 11 november 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 18 november 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
Koor
Zondag 25 november 09.30 uur
Eucharistieviering met het gezinskoor

Rond Allerzielen vragen wij ons misschien af waar onze dierbare overledenen nu zijn. We hebben
misschien de wens om nog een keertje met hen te spreken om te vernemen of zij gelukkig zijn.
De betekenis van de dood vinden wij eigenlijk al in de kern van het menselijk bestaan: leven,
geboren worden, groeien: het heeft allemaal te maken met afscheid nemen, met steeds weer
een beetje doodgaan om verder te kunnen leven. Als je nadenkt over de dood dan kom je toch
altijd weer uit bij een verwijzing naar het leven. De mens wil leven, steeds intenser leven, hij wil
leven naar het oneindige toe, hij wil eeuwig leven.
Als de mens de dood benadert vanuit God, als hij binnentreedt in de wereld van God, dán kent
hij de dood niet meer, alleen maar leven. Dan is sterven afscheid nemen van de tijd, maar niet
van het leven; dat is: het ene mysterie verlaten om het andere binnen te gaan. Sterven wordt
dan leven bij God, is aanwezig blijven zoals God aanwezig blijft, mysterievol, niet aan plaats en tijd
gebonden, maar werkelijk verenigd met God en met al de dierbaren die al leven bij God. Sterven
is ten slotte de hoop verwisselen voor de zekerheid dat God liefde is en trouw.
Wanneer de Bijbel spreekt over het leven na de dood, gebruikt hij de beelden van een feest,
een maaltijd, een woning. En Paulus zegt: “Dan zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.” Zo
kunnen wij getroost nadenken over het lot van hen die ons in de dood zijn voorgegaan. Ze zijn
hier bij ons omdat God bij ons is. In de liefde van God geborgen, zijn zij niet van ons gescheiden.
Dit is zeker een diepzinnig mysterie. Maar ieder die liefheeft, weet dat zo’n mysterie kan bestaan.
Liefde is samen zijn, en wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van God?
Wij mogen geloven in het eeuwige leven omdat wij geloven dat God de mens altijd in zijn
liefde blijft dragen, zelfs door de dood heen. Dat is de troostvolle boodschap van Allerzielen. Wij
hoeven niet te treuren zoals zij die zonder hoop zijn.

Pastoor H. Reijnen

1e Heilige Communie op 2 juni 2019
Op school starten we weer met de voorbereidingen voor de 1e Heilige Communie,
die volgend jaar op zondag 2 juni 2019 om 11.00 uur gepland staat.
De communicanten zullen zich voorstellen tijdens de mis op zaterdag 30 maart 2019
om 19.00 uur.
Indien uw zoon/dochter niet in Heijen naar school gaat, maar wel hier de 1e Communie
wil doen, kunt u hem/haar opgeven bij basisschool
De Heggerank, tel. 0485-512053.

Het kerstconcert van de gezamenlijke
muziekverenigingen vindt plaats op zaterdag 22
december om 19.00 uur in de kerk.
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In memoriam: Zus Jaspers
Wilhelmina Catharina Maria Jaspers, beter bekend als ”Zus Jaspers” werd op 29 juli 1924 geboren te
Bakel en Milheeze. Ze was de middelste van drie kinderen: oudere broer Christ, Zus, en jongere broer
Theo, onze latere pastoor Jaspers. Het zorgzame karakter van Zus werd al vroeg op de proef gesteld: tot
haar 42ste levensjaar verzorgde ze haar zieke en invalide moeder thuis. Het bepaalde haar jonge jaren in
grote mate.
Daarna ging Zus werken in het zorgcentrum van de Congregatie van de H. Geest in Gennep, tegenwoordig
de ”Spiritijnen”. Het betekende voor haar een dagelijkse reis per openbaar vervoer van Bakel naar
Gennep! Op zekere dag bleek er een huis te koop te staan aan de Picardie in Gennep: Zus greep de kans
en sindsdien was dit huis, samen met de tuin, haar visitekaartje. Het huis bezat veel van de kenmerken van
Zus: vriendelijk, knus en voorzien van veel bloemen. Ook de medemens werd niet vergeten: behulpzaam
van aard als ze was, stond ze voor velen klaar: met naald en draad paraat! In 1980 keerde haar geliefde
broer Theo terug uit de missie in Brazilië en ook hij vond bij Zus aan de Picardie een tweede thuis.Theo
werd pastoor in Heijen totdat hij in 2002 helaas overleed: een grote tegenslag voor Zus, die haar broer
op handen droeg. Ze sloeg zich dapper door het verdriet heen, daarbij gesteund door een rotsvast geloof
en met de hulp van Maria. Enige tijd later werd Zus getroffen door een ernstige ziekte waardoor ze zeer
belemmerd werd in haar dagelijkse bezigheden. Eigenlijk onoverkomelijk voor een bezige bij als Zus.
Na een revalidatie in Huize Madeleine mocht ze toch weer terug naar haar geliefde huis aan de Picardie:
met hulp van de thuiszorg en de buren weliswaar, maar toch! Uiteindelijk bleek zelfstandig wonen niet
meer mogelijk, tot haar grote verdriet. Er zat niets anders op: Zus werd opgenomen in zorgcentrum
“Libermannhof ”. Ondanks de liefdevolle verzorging bleek steeds meer dat dit leven op deze manier niet
was wat ze in gedachten had. Het verlangen naar een weerzien met haar dierbaren werd steeds meer
voelbaar en toen ze op 15 september 2018
overleed was dit voor haar ongetwijfeld in het
vaste vertrouwen dat haar laatste en grootste
wens in vervulling zou gaan. Als gelovige mensen
delen wij van harte in deze wens! Het ga je
goed Zus!
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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.

HEIJSE KIDS & CO.

Hallo, ik ben Marita en ik ben HI,
Heijse import ;) om de zoveel tijd neem ik
jullie graag mee in mijn wereld en de kijk
op het Heijse leven....

Tip, tap, top de datum heeft een hoedje op....

De scholen zijn weer begonnen, de boys hadden er weer ontzettend veel zin in!
Op dag twee werd de rugtas door een van onze mannetjes alweer vergezeld door het welgevreesde boekje!
Vroeger trok mijn moeder altijd een beetje wit weg, zweetpareltjes langs haar bovenlip, een tikkeltje
zenuwachtig als we weer eens met zo`n boekje thuis kwamen! De tafel moest spic en span, het doosje met
de mooie poeziëplaatjes kwam tevoorschijn, (die we er nog net niet alleen met een pincet uit hoefden te
halen) en aan het keurig netjes lijntjes trekken met liniaal en potlood kon worden begonnen. Niet te dik
natuurlijk, want de lijntjes moesten naderhand weer netjes uitgegumd worden! Ook al bleef je die toch
gewoon zien?! Altijd! Versje verzinnen, de datum (met een hoedje op) noteren, plaatje of tekeningetje erbij
et voilà! Nu laat dat voilà maar weg, want het was een mega klus! En wat waren we er altijd lang mee bezig!
Ontzettend lang! En was het niet netjes dan moest het overnieuw! En mijn moeder maar stressen: Niet met
vette handen! Geen theedrinken in de buurt van de boekjes! Zit eens recht, schrijf netjes!
Tegenwoordig word je gebombardeerd met het wel bekende `vriendenboekje` een iets handzamere
versie van het poëziealbum van vroeger. Ze zijn er in alle soorten, maten en onderwerpen. We moeten
er regelmatig Google `op naslaan` om antwoord te kunnen geven op welke Paw Patrol karakter we het
meeste lijken. (Hoe heet welk hondje?) Wie nu eigenlijk Shimer is en wie nu Shine? Ik merk dat het wat meer
lopendebandwerk is geworden tegenwoordig vergeleken met hoe het eraan toe ging in mijn jeugd. Maar dit
komt ook omdat een poëziealbum veel meer tijd vergt; een leraar van mijn basisschool vergat hem steeds
en daarvan kreeg ik hem pas een jaar na dato terug, met gekalligrafeerde inktletters uit een kroontjespen, dat
dan weer wel! Dat zal met een vriendenboekje niet zo snel gebeuren!
Voor de leken onder ons, in vriendenboekjes moet je allerlei persoonlijke vragen beantwoorden en een
stukje algemene informatie geven zoals je adres, telefoonnummer etc. Het eerste gedeelte is altijd zo
gepiept, wel vaak met twee kleuren pennen, alles netjes op de lijntjes... Maar het tweede gedeelte kan heel
uiteenlopen van je lievelingsvak op school tot wat vind je leuk aan mij? Het is fascinerend hoe makkelijk de
jongens kunnen switchen van beroepskeuze, de ene week willen ze brandweerman worden, de andere
week politieagent. Of gewoon niks als ze net lekker met de lego aan het spelen zijn en ze netjes van hun
moeder aan tafel moeten komen zitten om het vriendenboekje in te vullen (de geschiedenis herhaalt zich ;) )
en daar op dat moment dus ECHT geen zin in hebben!!
Wij hebben nu eenmaal niet een huishouden waar op ieder moment van de dag de tafel spic en span is
zodat je er rustig van alles op kan neerleggen zonder besmeurd te raken onder broodkruimels, stukjes lego,
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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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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

HEIJSE KIDS & CO.

stiften zonder dop... Herkenbaar? Waardoor ik bij mezelf ook de stress herken die mijn moeder vroeger
had! En aangezien we nu twee schoolgaande kinderen hebben komen die boekjes aan de lopende band
binnen! Nu kunnen ze zelf naast hun eigen naam nog niet zoveel anders schrijven dus komt het werk vooral
op mama neer. Laatst hadden we er een keer vier tegelijk! Ik dacht dat ik gek werd! Tot laat bezig geweest
met leuke foto’s zoeken bij het juiste kind, gelpennen paraat, gezellige stickers erbij, maar wel passend bij de
interesse van het desbetreffende jongentje of meisje....
De vrees zit hem er denk ik in dat je het boekje weer keurig netjes af wilt leveren, maar ook met de nodige
originele teksten aangezien het een document voor `later` is. Iets wat je heel lang gaat bewaren om er
later nog eens in terug te bladeren en je te herinneren aan die mooie of misschien spannende, saaie of
vrolijke basisschooltijd! Ik ben de zolder maar weer eens opgegaan en daar in mijn `leuke bewaar dingen
doosje` ligt hij nog; mijn poëziealbum, in tweeën weliswaar, de gebonden kaft had zeker gezien de dikte een
houdbaarheidsdatum, maar alles ligt nog bij elkaar. Her en der wat waterschade door een onoplettende
schrijfster, ezelsoortjes, soms een kreukje... Klasgenoten, leerkrachten, stage juffen, vriendjes, vriendinnetjes,
zussen passeren de revue. De meesten zijn er nog, maar er zitten er ook een paar tussen die ons reeds helaas
ontvallen zijn...Veel die je nog maar sporadisch spreekt of uit het oog bent verloren... Ik denk met weemoed
terug, wat een mooie tijd, wat een bijzonder document....
En daarom blijven we ook ons best doen om er telkens weer wat moois van te maken in de boekjes van
onze kinderen, dus laat je niet weerhouden, maar weet wat een bloed, zweet en tranen er soms achter
steekt ;)
Tot slot wil ik de mooiste uit mijn eigen album nog even met jullie delen, die uit de hand van mijn Opa,
timmerman in hart en nieren, die na zes maanden mijn boekje weer eens teruggaf met het legendarische
zelfgemaakte gedichtje: Ik ken een versje, het is niet lang, hamer, boor en nijptang!

Liefs, Marita

Oeps!
In de September editie van het Hèjs Nèjs stonden twee
foutjes! Noud Klaassen woont namelijk op Eekhoornstraat
nr 3 (en niet op nr 5)
En hij was tijdens de druk nog 5 jaar en niet al 6!
Inmidddels is hij jarig geweest dus nu wel echt 6 jaar!
Nog van harte gefeliciteerd Noud!
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webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwaliteit van dé online producent van Nederland en België.
Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu
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Agenda en belangrijke telefoonnummers
Agenda
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Dinsdag 23 oktober
18.30 uur D’n Toomp
Gennep Glasvezel - Inschrijfavond glasvezel
Dinsdag 23 oktober
19.30 uur Café-Zalen Jan
Zij Aktief - Informatieavond over dementie
Zaterdag 27 oktober
Vanaf 10.00 uur D’n Toomp
Slagwerkgroep EMM - Sla je Slag Cup
Zondag 28 oktober
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - GFC’33 1
Donderdag 1 november
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Vrijdag 9 november
19.11 uur Café-Zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Voorverkoop zittingsavonden
Woensdag 14 november
18.30 uur D’n Toomp
Gennep Glasvezel - Inschrijfavond glasvezel
Zaterdag 17 november
19.30 uur D’n Toomp
Zondag 18 november
14.00 uur D’n Toomp
Revuegroep/Die Original Maastaler Muziektheater “Urlaub an der Eger”
Zondag 18 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - VVV’03 1
Woensdag 21 november
19.30 uur Café-Zalen Jan
Zij Aktief Advent stuk maken met Tine van de Boom
Vrijdag 23 november
20.00 uur Café-zalen Jan
Zaterdag 24 november
19.40 uur Café-zalen Jan
C.V. de Wortelpin - Zittingsavonden
Zondag 25 november
14.00 uur Loswal Teunissen
Inhalen Sinterklaas
Zondag 2 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - BVV’27 1
Donderdag 6 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Dinsdag 11 december
18.30 uur D’n Toomp
Gennep Glasvezel - Inschrijfavond glasvezel
zaterdag 15 december,
10.30 u D’n Toomp
Babyfotoshoot
Zondag 16 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - FCV Venlo 1
Woensdag 19 december
19.30 uur Café-Zalen Jan
Zij-Aktief - Kerstviering
Donderdag 20 december
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kerstviering

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
20 november 2018.

Zaterdag 22 december
19.00 uur Parochiekerk
Diversen - Kerstconcert
Maandag 31 december 2018
Vanaf 09.00 uur
V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie

Meer info over Heijen:

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

www.heijen.info

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

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Wijkagenten:
Maikel Brouwers:
Anthony van Baal:

maikel.brouwers@politie.nl
anthony.van.baal@politie.nl

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

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

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

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

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

024 - 3550222

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

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

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

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

