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drijven van Heijen. Het wordt 
huis-aan-huis verspreid. Zij die 
een ‘nee-nee-sticker’ bij hun brie-
venbus hebben geplakt kunnen bij 
de Troefmarkt zo lang de voorraad 
strekt een exemplaar ophalen.
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wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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Erica Reintjes 

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06 50805738 

Fotografie:
Harrie Janssen

Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen

Oplage:
800 stuks

Verschijning:
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Deadline voor aanleveren van 
bijdragen in de vorm van tekst, 
foto’s, etc. tot uiterlijk de 1e van 
de maand.

INTRODUCTIE

Pechvogel - Tijdens de laatste ijstijd in Heijen, die zich afspeelde van vorig jaar 

december tot eind januari lag er een zeer lastig begaanbare ijsvlakte op het parkeerter-

rein bij de sportvelden.  Op een van de laatste dagen ervan is deze ijsvlakte redactielid 

Hans Boekholt fataal geworden. Hij gleed, onderweg naar een vergadering bij VV Heijen, 

uit en brak zijn heup. Op de foto hiernaast houdt Hans audiëntie op bed, eromheen 

de andere redactieleden. Van links naar rechts Harrie Janssen, Gonda van den Heuvel, 

Henk Kerkhoff, Marjo Boekhorst, Erica Reintjes, Hans Boekholt en Jan Teerling. Dit keer 

in Hèjs Nèjs interviews met Hans en Fons Coenders over hun bedrijf en met Ton van 

Wissing over zijn bijzondere hobby. Ook een oproep aan de oudere Heijenaren voor 

het achterhalen van de namen op een oude klassenfoto. Thij Fleuren heeft al een 10-tal 

personen herkend. Nu de rest nog. Veel lees- en kijkplezier!
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4 COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 

donderdag 3 maart 2011

In d’n Toomp, Heijen

Lijsterbesstraat 10

Duits orkest “The Tramps” speelt

dans- en carnavalsmuziek....

Tevens optreden van de dansgarde.

Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur.

Entree € 5,- inclusief 1 koffie, cake & 

hapjes.

Hartelijk Welkom

namens KBO en ZONNEBLOEM

Carnaval en Suikerfeest

Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijk-

heid was om je te buiten te gaan voordat de vastentijd begon. In de 

vastentijd hoorde je je te beperken tot het minimaal noodzakelijke. 

Vandaag de dag kun je in katholieke kringen gerust de kost voor je 

rekening nemen van degenen die zich hier nog aan houden. Anders 

ligt dit bij een groot deel van de aanhangers van die andere gods-

dienst, zoals die door Mohammed is geleerd. Tijdens de ramadan 

wordt er wel degelijk gevast tussen zonsop- en ondergang. Een groot 

verschil met de katholieke vastentijd is dat het Suikerfeest juist ná 

de vastentijd plaatsvindt. Een kwestie van cultuur, geloof en historie? 

Of denkt het Bourgondische deel van de natie: eerst goed eten, dan 

hebben we dat vast gehad? 

Wat hier van zij, het woord carnaval komt waarschijnlijk van het Latijn-

se carne vale (vaarwel aan het vlees) En dat verwijst natuurlijk naar het 

begin van de vastentijd. Een andere optie is carrus navalis (scheepswa-

gen). Dat zou een verwijzing kunnen zijn naar de verschillende karren 

die tijdens het carnaval door de straten trekken. De Romeinen vierden 

als de lente naderde het feest van de saturnaliën. Dit feest draaide ook 

om verschillende optochten en veel eten en drinken.

De foto boven deze column (een koektrommeltje) is een nostalgisch 

relict: de ouderen moeten hun ervaringen hiermee maar met hun 

(klein)kinderen delen. Tijdens de vastentijd moest snoep en andere 

zoetigheid in dat trommeltje gestopt worden. Pas na de vastentijd 

mocht de inhoud verorberd worden. Eigenlijk is de teloorgang van 

de vasten begonnen, toen de ouders in hun mildheid toelieten, dat al 

in de weekenden weer gesnoept mocht worden in plaats van aan het 

einde van de vastentijd. 

Als u dit stukje leest staan de carnavalsdagen voorafgaand aan Vas-

tenavond voor de deur. Laat het een prachtfeest worden, waarbij res-

pect, gezelligheid, plezier en verbroedering hand-in-hand gaan!

Carnaval Matinee voor 
Senioren

Gooi nooit ouwe 
schoenen weg….. 
Voordat je je hebt bedacht dat deze 

nog best bruikbaar zouden kun-

nen zijn voor de fanfare! We zijn op 

zoek naar zwarte schoenen voor de 

jeugd van de fanfare. Maat 36 tot en 

met maat 45, alles is welkom. Alleen 

zwarte lakschoenen of sportschoe-

nen zijn niet bruikbaar. Veel mensen 

dragen geen zwarte schoenen meer, 

maar onder het fanfare-uniform zijn 

ze nu eenmaal een onmisbaar attri-

buut. Dus heb je nog een paar oude 

zwarte schoenen, lever ze dan in bij 

Marita Kremers Boommarterstraat 

39, telefoon 518637 
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Radio538 DJs on Tour en René Schuurmans 
op de Gildefeesten 2011
Het Sint Dionysiusgilde is er in geslaagd om voor de Gildefeesten 2011, 

die gehouden worden op 17-18-19 juni 2011, een ijzersterk programma 

neer te zetten. In de vorige editie van Hèjs Nèjs hebt u al kunnen lezen 

dat op zaterdagavond 18 juni 2011 Frans Duijts een mini-concert geeft 

met de band Tilt. Het optreden van Frans Duijts zal aangevuld worden met een optreden van René 

Schuurmans.

Maar speciaal voor de jongeren van 12 t/m 20 jaar is het Sint Dionysiusgilde er in geslaagd om Ra-

dio538 DJs on Tour te contracteren. Twee DJs van Radio538 zullen op vrijdagavond 17 juni 2011 

gedurende 4 uren de feesttent op z’n kop zetten, maar houd er wel rekening mee dat het optreden 

al om 20.00 uur begint. Legitimatiebewijs is verplicht, anders krijg je geen toegang. De entree be-

draagt € 7,= p.p. in de voorverkoop (exclusief transactiekosten) en € 10,= aan de kassa (als er dan 

nog entreekaarten zijn). Vrijdagavond 17 juni in Heijen, houd ‘m vrij in je agenda en neem vrienden 

en vriendinnen mee!!

Houd de website www.gildefeesten2011.nl goed in de gaten, want daarop kunnen binnenkort di-

gitaal entreekaarten voor Radio538 DJs on Tour besteld worden. De voorverkoopadressen zullen 

in maart 2011 bekend gemaakt worden in de lokale media.

SCA adopteert nieuwe kleedlokalen V.V. Heijen
De nieuwbouw en verbouw van de kleedlokalen, materialenberging en werkruimte van V.V. Heijen vorderen gestaag. Op 

het moment van dit schrijven, begin februari, is de verwachting dat de diverse ruimtes op vrij korte termijn in gebruik 

kunnen worden genomen. Teneinde middelen te verkrijgen voor de financiering van dit bouwproject heeft V.V. Heijen in 

juni 2010 een goederen- en dienstenveiling georganiseerd. Deze gelegenheid is door de sponsorcommissie aangegrepen 

om een zogenaamd adoptiecontract af te sluiten met SCA Hygiëne Products Gennep. In het kader van het contract zijn 

er afspraken gemaakt over de wederzijds te leveren prestaties. Eén van deze prestaties uit zich in het feit dat de naam van 

het bedrijf SCA blijvend is verbonden aan de twee nieuwe kleedlokalen door middel van een naambord. 

Op de accommodatie van V.V. Heijen is onlangs het adoptiecontract getekend en zijn de naamborden bevestigd. Namens 

SCA Hygiëne Products Gennep waren hierbij de heer Marcel Andela en mevrouw Anja Philipse aanwezig. 

De bijgevoegde foto’s geven een impressie van het bezoek van SCA aan V.V. Heijen. Afsluitend wil V.V. Heijen van de ge-

legenheid gebruik maken om SCA Hygiëne Products Gennep hartelijk te bedanken voor de adoptie van de kleedlokalen 

en de daarbij geboden ondersteuning.
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Jubileum Kruumelbal
6 maart - 14.00 - 18.00 uur - Zaal Schuttershof

ALLE KRUUMELPRINSEN OP EEN RIJTJE
1. Nick de Valk 1990 Nick I
2. Stanny Peters 1991 Stanny I
3. Boy Hubbers 1992 Boy I
4. Davey Boersma 1993 Davey I
5. Youri Lambregts 1994 Youri I
6. Sam Janssen 1995 Sam I
7. Nick Martens 1996 Nick II
8. Luuk Gaertner 1997 Luuk I
9. Niels Wabeke 1998 Niels I
10. Nick Jansen 1999 Nick III
11. Kevin Veekens 2000 Kevin I

12. Dylan Vinck 2001 Dylan I
13. Tom Schonenberg 2002 Tom I
14.  Jordi Joosten 2003 Jordi I
15.  Tom van Zitteren 2004 Tom II
16.  Willem Hendrix 2005 Willem I
17.  Wout van Kleef 2006 Wout I
18. Miko van Dijck 2007 Miko I
19. Julien Sinel 2008 Julien I
20. Ben 2009 Ben I
21. Nick Traa 2010 Nick IV
22.  ???? 2011  
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Hou vereniging 

‘Hèjje Mojjer’ sterk!! 

Zoals bekend is de vereniging Hèjje Mojjer de paraplu waaronder de projectgroepen Hèjs Nèjs, de website  

www.heijen.info, Dorpsfeest Heisa, Roc/Brem en Ommetjes onderdak vinden. De vereniging telt inmiddels 279 leden 

en is daarmee een gesprekspartner waarmee rekening moet worden gehouden. Vooral als het om zaken gaat in relatie 

met gemeente Gennep.

Ingevoegd is een formulier voor de contributie van 2011. Ook is het formulier te gebruiken om alsnog lid te worden 

van de vereniging. Hoe meer leden, hoe meer invloed in de gemeente!

Een groot aantal leden is bovendien een steun in de rug van het bestuur. Een grote achterban betekent een grotere 

kans op nieuwe ideeën die het wonen en werken in Heijen nog meer veraangenamen. 

Samen maken we dan Heijen nog ‘mojjer’ en sterker!

Het bestuur van “Hèjje mojjer”.

HEJJE MOJJER
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Fons en Hans Coenders ken-

nen hun fietsen door en door. 

Al staan er honderden fietsen 

in de werkplaats, feilloos wijzen 

ze meteen jouw fiets aan. Een 

wonder voor ons, maar voor 

hen heel gewoon. 

Als er tien fietsen voor de kerk 
staan weten wij zeker van zeven 
mensen dat ze binnen zijn!

Voor het bedrijfsinterview van deze 

maand maakten we een afspraak met 

Fons en Hans Coenders van Coenders 

Tweewielers aan de Hoofdstraat. Wie 

kent ze niet.

2011 is een belangrijk jaar voor de heren, 

want ga maar na, Fons wordt in augus-

tus 80, Hans in juli 50 en de verhuizing 

van Hans en zijn vrouw Ewa en dochter 

Anika (6) staat gepland voor juni. 

Hoe begon het..

vragen we Fons. Fons vertelt: “een oom 

van mij was fietsenmaker in Heijen aan 

de grens. Dat was Piet Boumans, bijge-

naamd Spoarse Piet. Hij begon in 1898 

met de verkoop en reparatie van fiet-

sen. Op de dag van de begrafenis van 

oom Piet vonden de boeren aan de 

koffietafel dat ik dat maar moest over-

nemen. Want hoe moest dat nou met 

al die kinderen die naar school moeten. 

Wie gaat die nu die fietsen maken!” Dus 

de keuze was snel gemaakt, Fons 18 jaar 

oud nam de zaak over. Na vijf jaar ver-

huisde Fons toch naar het dorp Heijen, 

want aan de grens was te weinig werk. 

Er verrees een houten noodwerkplaats 

naast het ouderlijk huis, dat nu het  

Heijes Hepke herbergt. Destijds was het 

de kruidenierszaak van Fons’ ouders. 

Daar maakte Fons een nieuwe start. 

In 1959 betrok Fons het huidige pand 

en trouwde. Er kwamen twee kinderen, 

zoon Hans en dochter Henriët. In de 

loop van de jaren is het pand vele ma-

len verbouwd en uitgebreid. De fietsen 

hoeven nu niet meer in de woonkamer 

of in de slaapkamers te staan.

Oppasopa

Fons heeft het vak van fietsenmaker 

helemaal in de praktijk geleerd. Inmid-

dels 65 dienstjaren verder komt hij nog 

steeds graag in de winkel een beetje 

buurten. Dat vindt hij gezellig. Veel werk 

kan hij helaas niet meer verrichten, want 

het zit niet mee met zijn rug. Er is een 

ruggenwervel versleten. Zitten en fiet-

sen gaan nog wel, evenals oppasopa 

spelen voor zijn vier kleinkinderen. Die 

komen graag bij hem. En Fons vindt het 

ook prima als ze om hem heen zijn. Het 

houdt hem jong, al kan hij dat “getwitter” 

allemaal niet meer volgen.
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Hans in het bedrijf

Hans Coenders is ongeveer 20 jaar ge-

leden bij zijn vader in het bedrijf begon-

nen. Daarvoor was hij jarenlang vracht-

wagenmonteur bij Heijnen Transport. 

Hij trouwde bijna 10 jaar geleden met 

de Poolse Ewa, waarmee hij nu nog in 

Gennep woont, maar niet lang meer 

want de pannen van het nieuwe huis 

dat achter de werkplaats wordt ge-

bouwd zitten er al op. 

Fietsen hebben in de loop der jaren een 

enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vroe-

ger hadden ze niet eens jasbeschermers 

of kettingkasten. Als je met je jas tussen de 

kettingkast kwam te zitten en je viel moest 

je wachten tot er iemand langs kwam om 

je te bevrijden! Nu zitten de fietsen vol 

hightech elektronica, denk maar eens aan 

de elektrische fietsen die nu zo populair 

zijn. Hans heeft menig uurtje cursus in de 

avonduren erop zitten om de veranderin-

gen bij te kunnen benen. 

Welke fiets?

We vragen Hans wat voor een fiets hij 

zelf zou kopen. Hij heeft het liefst een 

fiets die licht en praktisch is, zonder veel 

toeters en bellen. Maar zegt hij, het is een 

heel persoonlijke keuze, heb je een fiets 

nodig om naar je werk te fietsen of wil 

je een fiets voor de recreatie. Dat is een 

wereld van verschil.

Ongevallen en diefstallen.

Toen de Hoofdstraat nog de Rijksweg 

van Nijmegen naar Venlo was gebeurden 

er in Heijen vaak ongevallen. Zo kon het 

gebeuren dat er op een kwade dag een 

vrachtwagen de macht over het stuur 

verloor en tot stilstand kwam in de winkel.  

De schrik was natuurlijk erg groot. Ook 

roept de politie regelmatig hun mede-

werking in als er gestolen fietsen met het 

naamplaatje van Coenders op het spat-

bord zijn gevonden. De fiets wordt be-

keken en dan weten Hans of Fons vaak 

al heel snel wie de rechtmatige eigenaar 

is. Ze geven ook meteen als tip voor u 

als lezer mee: wordt je fiets ergens gesto-

len, geef dan aan de politie door dat het 

naamplaatje van Coenders op de fiets zit 

en vergeet ook niet aan Coenders door 

te geven dat je fiets gestolen is! Op die 

manier komt je fiets misschien nog terecht. 

Er is zelfs een bromfiets terugbezorgd die 

in Scheveningen gevonden was!

De administratie.

Daar hebben de beide heren niet veel 

mee. Vroeger deed de vrouw van Fons 

dat maar na haar overlijden op 14 april 

twee jaar geleden is dit deel van de be-

drijfsvoering uitbesteed. Hans kan het 

ook eigenlijk niet zelf meer doen, want 

met de huidige regelgeving is het echt 

werk voor experts geworden. Ze zitten 

er niet mee. Dat wordt prima geregeld.

De service van Coenders.

Daar moeten we het ook nog even 

over hebben. De service is zonder meer 

goed, zo krijg je drie gratis servicebeur-

ten bij aankoop van een nieuwe fiets. 

En als je je fiets ter reparatie brengt, 

krijg je een leenfiets ter beschikking 

gedurende de hele reparatietijd. Die 

is niet zo lang. Een dag later is je fiets 

meestal al weer klaar. En, niet onbelang-

rijk, de reparaties worden heel vakkun-

dig uitgevoerd.

Hans wijst ons ook nog op de collec-

tie opruimfietsen of overjarige fietsen, 

die eveneens met dezelfde service-

beurten tegen aantrekkelijke prijzen 

worden verkocht. Alle denkbeeldige 

fietsmerken kunnen geleverd worden, 

met betrekkelijk korte levertijden. En 

als je eens een fiets wilt huren voor je 

bezoek, dat kan ook altijd.  Met trots 

vertelt  Hans over het feit dat Coen-

ders Tweewielers al 7 jaar elektrische 

fietsen met speciale software verkoopt. 

Deze software en rijprogramma’s wor-

den al die jaren steeds gratis aangepast, 

waarbij ook een diagnoseformulier van 

de fiets hoort. Dat is pas service! En 

dat wil Hans graag zo houden. Kortom, 

een bezoekje aan de winkel en werk-

plaats van Coenders Tweewielers is al-

tijd gezellig en zeer de moeite waard.

In het Hèjs Nèjs van maart maken we 

nader kennis met de zus en zwager van 

Hans Coenders. Zwager René is een 

racefanaat. 
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Op 27 januari jl. was het de Nationale Gedichtendag 2011.

Er werden gedichtenkaarten uitgedeeld in de winkels waar verse 

producten worden verkocht (vers bij vers) en in de bibliotheek. Een 

tweetal van deze gedichten willen wij u niet onthouden:

Van Else-Marie Bijl-Goutier : 

Houdoe!
Een kudde Schotse Hooglanders

In Sint Anthonis’ bos

Graasde groene grasjes

en sliep op het mos.

Er kwamen dagelijks fietsers

en wandelaars voorbij.

De koeien vonden het ‘kei gaaf ’

als iemand eens iets zei.

Soms riepen fietsers: “Wiedersehn”

of: “Hello good bye”.

Een wandelaar : “Bonjour ami”

en stapte in een vlaai.

“Dat moet je óók maar snappen”

zei een jonge koe.

“Hier in Brabant zeggen we

simpelweg: “Houdoe…!”

Woordenboek nieuwe stijl
Achteraf = min acht  
Antiloop = middel tegen diarree
Bedacht = naast bed nummer zeven
Charleston =  vat behorend tot het persoonlijk bezit van 

Prins Charles
Conservator =  keversoort die in het algemeen voorkomt 

in conservatoria
Dakkapel = klein muziekkorps spelend op het dak
Eileider = autoritaire kip
Kalebas = mannelijke zanger zonder haargroei
Kieskeurig = tand in goede staat
Leerstof =  stof dat vrijkomt bij het vegen van het 

schoolbord
Luchtkoker = kok in een vliegtuig
Magistraal =  toevoeging aan flauwe soep
Minimaal = kleine maaltijd

Minister = heel kleine ster
Misleider = priester
Non-Actief = drukdoende zuster
Oordeel = lel van oor
Paling = vader van een chinees meisje
Panama = vader laat moeder voorgaan
Papier = vader van een worm
Politicus = zoen van een politieagent
Profeet = professor aan tafel
Rijtuig = stel boeven op een rij
Theoloog = Theo vertelde de waarheid niet
Triangel = driepuntig steekorgaan bij wespen
Uitzonderlijk = begrafenisondernemer op reis
Vertrouwen = in het buitenland trouwen
Violist = slimme truc met een viool

Van Hans de Bruin: 

Er staan files
ten zuiden van mijn stad

langzaam rijdend verkeer

opstoppingen rond het dorp

winkels onbereikbaar

vertragingen op het spoor

vluchten geannuleerd

stapvoets door de polder

boten uit de vaart

veerpont gestremd

omleidingen

en uitkomen op een doodlopende weg

maar mijn hart is

gewoon bereikbaar.

‘De Wortelpin’ in Heijen aan de Maas

Zorgt met carnaval voor veel geraas

En brengt volop vermaak.

Aan het einde hoor je vaak:

‘De dolle dagen zijn  voorbij, helaas’

Wagenbouwers zijn druk in de weer

Met nieuwe ideeën elke keer

Ze zijn vindingrijk

In het Wortelpinnenrijk

Het liefst stoven ze iemand een peer.

Van Paul Rongen
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In memoriam: 

Miet Theunissen-Hermens

De hoop op een nabije toekomst met 

meer mogelijkheden, die door een ope-

ratie verkregen zou kunnen worden, 

verkeerde enige tijd daarna in wanhoop. 

De gezondheidstoestand van Miet ging 

achteruit en dit kon niet worden ge-

keerd. Enige dagen nadat zij 52 jaar wa-

ren getrouwd moest Toon zijn steun en 

toeverlaat Miet uit handen geven. Zij was, 

zo schrijft Toon in het gedachtenisprentje, 

al die jaren de spil van zijn bestaan; sa-

men hebben zij lief en leed gedeeld. Maar 

ook de kinderen en de kleinkinderen be-

waren vele dierbare herinneringen aan 

Mam en Oma. Gastvrijheid was een van 

de kenmerken van haar doen en laten. 

Altijd waren de kinderen en kleinkin-

deren welkom in haar huis aan de Di-

onisiusstraat. Daar bereidde zij allerlei 

lekkernijen om hen te verwennen. Zij 

was als een kaars van licht en warmte. 

Onvermoeibaar was zij in haar zorg voor 

Toon, de kinderen en kleinkinderen. Haar 

heengaan trekt daarom een diep spoor 

van verdriet in de familie. Wij hopen en 

wensen dat de herinneringen aan haar 

welbestede leven hen gaandeweg zullen 

troosten. Dat zij nu moge rusten in het 

eeuwige licht van haar Schepper en in de 

nabijheid van Maria, naar wie zij bij haar 

doopsel werd vernoemd en die zij haar 

hele leven heeft vereerd.

In memoriam: 

Marie Janssen-Franken

In de woorden die door de kinderen 

en kleinkinderen van Marie werden 

uitgesproken tijdens de druk bezochte 

uitvaartviering op 25 januari jl. klonken 

dankbaarheid en diepe genegenheid 

door. Er komt een beeld naar voren 

van een moeder en oma die altijd voor 

haar kinderen en kleinkinderen klaar-

stond. Maar, zij had ook erg goede con-

tacten met mensen uit haar Heijense 

omgeving. Samen theedrinken of een 

kaartrondje, het hoorde er allemaal 

bij. Maar na verloop van jaren maakte 

een ziekte sluipenderwijs een einde aan 

haar mogelijkheden tot bezoek en con-

tact. Uiteindelijk moest zij worden op-

genomen in Norbertushof in Gennep. 

Deze overgang beperkte haar sterk en 

daar had zij in het begin erg veel moeite 

mee. Maar gaandeweg accepteerde zij 

deze omstandigheden en werd zij een 

tevreden bewoner van dit zorgcen-

trum. Voor haar kinderen was het een 

geruststelling dat moeder goed en vei-

lig woonde en werd verzorgd. Ook de 

dankbaarheid voor deze zorg werd na-

mens de kinderen uitgesproken. Moge 

Marie Janssen-Franken nu rusten in de 

eeuwige vrede van haar Schepper in 

wie zij haar hele leven heeft geloofd.

HEISA

Voorstellingsmis communicanten 2011
Janne van Dijck Dilana Franken Ben Wijers

Robbin Hermsen Tuur Lamers Tieme Wessels

Terry Janssen Jente Schoofs Teun Jans

Diede ten Haaf Emma Kepser Sten Jans

Maudy Jansen Britt Willems Thijn Gijsberts

Sanne Gerrits Bram Kraus

Deze kinderen doen hun Eerste Communie op zondag 22 mei 

2011 om 11.00 uur.

H. Dionysius Heijen, Jaargang 30 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en 

Niersbode, OmroepGennep 

kabelkrant en via www.heijen.info 

Pastoor H. Reijnen
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Vieringen in de maand maart 2011
Zaterdag 05 maart GEEN DIENST

Zondag 06 maart 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Woensdag 09 maart 19.00 uur Aswoensdag, Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 12 maart 19.00 uur Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 13 maart 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 19 maart GEEN DIENST

Zondag 20 maart 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 26 maart 19.00 uur Eucharistieviering; voorstellen communicantjes 

Zondag 27 maart 09.30 uur Gebedsdienst met volkszang

dit helaas niet meer mogelijk. Als dank 

voor haar inzet al deze jaren hebben de 

kinderen een mooie slinger gemaakt, 

zie foto.

Met het vertrek van Liesbeth is er ook 

weer versterking nodig van het team. 

Dus bij deze ook de oproep om nieu-

we leden voor de werkgroep kinder-

nevendienst. Wilt u meehelpen om kin-

deren op een speelse manier kennis te 

laten maken met de kerk, het gebed en 

normen en waarden, neem dan contact 

op met Francien Peeters, tel. 513550 of 

Jacqueline van de Kamp, tel. 515115.

Gezocht: een goed huis voor Bo-tje

Ruim anderhalf jaar geleden is mijn 

huisgenote, Marie de Lizer plotseling 

overleden aan de gevolgen van long-

kanker. Al vele jaren is er een hond in 

huis die van haar was. Bo-tje is een teef-

je en een kruising tussen een Mechelse 

herder en een Rottweiler en heeft een 

lief karakter. Daar ik nogal drukke werk-

zaamheden heb met 3 parochies moet 

ik helaas afscheid nemen van haar. Wie 

Bo-tje nog een aantal jaren een plezie-

rige tijd toewenst, kan contact opne-

men met mij: pastoor Reijnen, telefoon 

(0485) 511533.

Vrijwilligersavond 12 maart 2011

Het kerkbestuur biedt alle vrijwilligers 

van de parochie in 2011 weer een 

gezellige avond aan omdat wij alle vrij-

willigers zeer erkentelijk zijn voor het 

vele werk dat zij ieder jaar weer ver-

richten in onze parochie. Wij nodigen 

u uit in Schuttershof op zaterdag 12 

maart 2011 na de dienst van 19.00 uur 

voor een gezellige avond onder het 

genot van een hapje en een drankje. 

De diverse groepen zijn inmiddels al 

benaderd maar hebt u zich nog niet 

opgegeven dan kunt u dat nog doen 

bij Wilma Vinck telefoon 513744 of per 

brief Acaciastraat 4. Het liefst ontvan-

gen wij de aanmeldingen per groep, 

maar let u erop dat u zich maar één 

keer aanmeldt, ook al bent u vrijwilliger 

bij diverse groepen.

Graag tot ziens, het kerkbestuur

Nieuws van de werkgroep Kin-

dernevendienst

Tijdens de kindernevendienst van 

29 januari jl. hebben de leden van de 

werkgroep en de kinderen afscheid ge-

nomen van leidster Liesbeth Rühl. Zij is 

ruim tien jaar lid geweest van de werk-

groep en heeft in deze jaren vele kin-

deren begeleid tijdens de dienst. Door 

haar verhuizing naar Vortum-Mullem is 

Afscheid Liesbeth Rühl
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Inburgering in Heijen (deel 1) 
door Ingrid Haefkens

Wat is er de afgelopen jaren veel te doen geweest over inburgering. Iedereen heeft er wel een 

mening over, maar wie weet nu eigenlijk wat dat echt betekent voor diegene zelf. Ik wil jullie eigen-

lijk mijn gevoel over mijn inburgering in Heijen gedurende de afgelopen 2 jaar niet onthouden.

 
Hoe gaat dat nu eigenlijk als je als nieuweling (nee, geen “Heijse dèn”, maar iemand van boven de Maas) binnen-
stapt in zo’n kleine (maar hechte) gemeenschap als Heijen. Na een paar voorzichtige bezoeken, die al gauw wer-
den uitgebreid tot weekenden aan de rand van het dorp, werd het langzaamaan tijd om ingewijd te worden in het 
dorp Heijen en haar bewoners. Inmiddels kende ik zelfs al de betekenissen van een paar Limburgse woorden!

Uiteraard waren er eerst de kennismakingsbezoeken aan familie, buren en enkele vrienden. En vooral de mon-
delinge uitleg en toelichting over dit dorp, haar gebruiken en alle beroemde, beruchte en minder beroemde en 
beruchte inwoners. 

Het moment brak aan voor de grote vuurdoop… Het nieuwjaarsfeest in de Schuttershof… Want ondanks de voor-
bereidingen (goed onthouden wie er kunnen zijn en wie dat ook alweer waren, waarvan ze mijn vriend kennen en 
vooral moed verzamelen) was het natuurlijk gewoon ook ontzettend spannend. Je komt toch als nieuweling in een 
gezelschap waar iedereen elkaar kent en jij toch die vreemde eend bent, waar men natuurlijk tegelijkertijd ook al heel 
lang nieuwsgierig naar is. Want het is en blijft een dorp en dan is het ook al snel bekend dat mijn vriend een nieuw 
liefje heeft. Maar wie zij nu is en waar ze vandaan komt en hoe ze heet, dat was nog niet helemaal uitgevogeld. 

Samen met de buren op weg en hier en daar een paar huizen aangedaan en daar andere mensen opgehaald. En 
niet aanbellen en wachten tot men naar buiten kwam. Nee, iedereen liep achterom….! Ook ik liep dus maar mee, 
wat enorm wennen was, waar bij ons iedereen gewoon aanbelt. Voelde me toen zo bezwaard hierover en tegelijk 
ook bijna een indringster, was dit gewoon niet gewend. Zomaar in iemands keuken, huiskamer stappen! Inmiddels 
voelt dit al stukken gewoner, maar nog steeds met enige schroom.

In de Schuttershof was het nog niet zo heel druk, maar met zekere pas (die ik zelf echt niet zo zeker vond voelen) 
liepen we naar een paar statafels, waarna vriend-lief er direct vandoor ging om iedereen die hij kende een gelukkig 
nieuwjaar te wensen. En daar stond ik… vreemde eend in de bijt… kromme tenen in mijn schoenen, met een 
glimlach op mijn gezicht en inwendig heel hard “help” te roepen omdat ik niemand kende. Maar binnen no-time 
stonden er al mensen bij en hé die namen kende ik, daar had ik van gehoord! Dat scheelde al, dus wel heel erg 
handig die mondelinge toelichting. Natuurlijk was ik inmiddels ook nieuwsgierig geworden naar  die mensen waar 
ik al van had gehoord. Een gezonde wederzijdse nieuwsgierigheid dus zullen we maar zeggen. Wat heb ik met 
veel mensen gesproken die avond, en gedanst. En vooral wat een fantastische sfeer en gezelligheid die avond. Hoe 
spannend ik die eerste avond ook heb gevonden, dit is er voor mij voor altijd één met een ‘gouden randje’. Voelde 
aan als een warm bad en dat doet het eigenlijk nog steeds.

Wordt vervolgd...
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Welkom in Heijen: 
Guus Hermsen

Zoontje van Tom en Pien aan de 
Heesweg.



Judasoor (Auricularia auricula)

Deze apart gevormde zwam komt voornamelijk voor op zeer 

oude vlierstruiken. Het zwammetje lijkt op een oor zoals op 

de foto duidelijk te zien is. De naam Judasoor heeft te maken 

met het verraad van Judas die Jezus de verraderskus gaf. Hoe 

zijn oor op dit hout terecht is gekomen is? Nadat Judas Jezus 

verraden had kreeg hij spijt van zijn daad. Hij gooide de dertig 

zilverlingen weg en klom met een touw in een wilg om zich op 

te hangen. De wilg kreunde onder het zware gewicht en boog 

door tot Judas weer op de grond stond. Hij klom in een tweede 

boom, een Vlier. Ook deze tak boog een stukje mee, maar knap-

te tenslotte en Judas viel uit de vlier. Bij zijn val schuurde zijn oor 

over de bast van de vlier. Moedeloos liep hij naar een andere 

boom, een Es. ‘Drie maal is scheepsrecht’ dacht Judas. Wederom 

knoopte hij zijn touw aan een dikke tak van de es goed vast en 

sprong… De slanke maar taaie takken braken niet en dit keer 

bereikte Judas het gewenste resultaat. Maar ook bij deze val van 

de es schuurde hij met zijn oor langs de takken en zo raakte hij 

beide oren kwijt.

Judasoor is meer dan een mysterieuze paddenstoel, maar 

wordt ook voor hedendaagse, moderne kwalen gebruikt en 

dan vooral voor problemen met de bloedvaten: slechte bloed-

circulatie, te hoog cholesterol en te dik bloed. Ook wordt hij 

gebruikt in Chinese en Indische gerechten, maar dat zijn dan 

wel gekweekte soorten.

Gele trilzwam (tremella mesenterica)

Tijdens deze donkere maanden van het nieuwe jaar is kleur in 

het bos schaars. De gele trilzwammen op eiken springen echter 

wel in het oog. Als kleurige oranje of gele snoepjes hangen ze 

aan eikentakjes. Meestal hangen ze ook nog op ooghoogte zo-

dat je ze goed kunt bewonderen.

De kleur is afhankelijk van leeftijd; in het begin mooi oranje, later 

verkleuren ze naar bleekgeel. Bij droog weer droogt deze pad-

denstoel in tot een taai donkeroranje velletje om zich na een 

regenbuitje weer in volle glorie uit te vouwen. Een taaie rakker 

deze paddenstoel.

Uit Rusland komt het bijgeloof dat je behekst bent als je deze 

zwam in je voortuintje aantreft. Je moet het zwammetje dan 

lek prikken met spelden om zo de vervloeking op te heffen. 

Maar Rusland is gelukkig ver weg. Laten wij ons er maar mee 

bezig houden om van zijn aparte vorm te genieten. Ga hem zelf 

maar eens zoeken. Hij komt het hele jaar voor en overleeft zelfs 

sneeuw en vorst. Het is een algemene soort dus de kans dat je 

hem tijdens een boswandeling vindt is groot.

Over judasoor en gele trilzwam
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Deze keer willen wij jullie vertellen over twee zwammen die het hele jaar door voorkomen, maar vooral 

in deze donkere wintermaanden zie je ze het meest.
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Marktkraampjes Heisa

Zoals al eerder in ons dorpsblad vermeld, zal op 29 mei 2011 weer ons jaarlijkse dorpsfeest plaatsvinden. 
Indien u geïnteresseerd bent om op deze dag een marktkraampje te vullen, particulier of zakelijk is dit weer 
mogelijk.

Voor informatie: René van Velthoven 06 5353 6830

OpROep: 

Ook dit jaar weer heb-
ben we verschillende eve-
nementen in Heijen, o.a.  
Heisa en de Gildefeesten.

Via deze weg willen wij 
mensen oproepen die 
zich interesseren om op 
deze (en evt. ook nog an-
dere evenementen) als 
verkeersregelaars op te 
treden.

Op 21 en 29 maart zijn 
de instructieavonden hier-
voor, wie interesse heeft 
kan zich opgeven voor één 
van deze avonden.

Opgeven / aanmelden s.v.p. 
voor 10 maart 2011.

Voor meer informatie 
/ aanmelden voor deze 
instructieavond(-en) kunt 
u contact opnemen met 
Friso Cornelissen (Heijes 
Hepke) 0485 – 523528 of 
06-5165 5017

Sudoku 
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PRIKBORD

De prinsenhuizen werden fraai versierd met behulp van de hele buurt
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Ton van Wissing (72) kan er wel om lachen als wij zijn mooie 

stoommachine zo betitelen. 

Het is eigenlijk een fluitketel 

maar dan anders…

Deze keer hebben wij voor het Hèjs Nèjs 

een vraaggesprek met onze dorpsbewo-

ner Ton van Wissing uit de Meidoorn-

straat die een heel speciale hobby heeft 

en daar ook met veel passie over kan 

spreken. Maar eerst iets over Ton zelf.

Wie is Ton van Wissing

Ton is een geboren en getogen Nijme-

genaar. Hij volgde de zeevaartschool in 

Nijmegen waar hij werd opgeleid tot 

scheepswerktuigkundige. Het was des-

tijds zijn grootste wens ook een paar jaar 

te gaan varen. Bij voorkeur op een heus 

stoomschip en dat lukte. Eind jaren vijftig 

monsterde Ton aan bij Koninklijke Hol-

landse Lloyd SS Delfland, een vrachtschip 

met beperkte passagiersaccommodatie. 

Hiermee stoomde hij langs de havens 

van Duitsland, Spanje, de zuidelijke staten 

van Amerika, Midden-Amerika, Mexico, 

Brazilië en Argentinië. Begin jaren zestig 

stopte Ton met varen en nam hij een 

baan aan als constructeur in de gereed-

schapsmakerij van Singer-Friden, destijds 

een topbedrijf in Nijmegen. Het bedrijf 

ging echter in de jaren zeventig roemloos 

ten onder, maar toen was Ton allang weg. 

Hij kreeg in 1964 een baan als construc-

teur aangeboden bij de Page in Gennep 

en daar hoorde ook een mooie wo-

ning bij. Dus kon Ton gaan trouwen met 

grote liefde Heleen. Sinds 1973 woont 

het echtpaar in Heijen. Samen brachten 

ze twee kinderen groot, zoon Rob en 

dochter Esther. Inmiddels hebben ze vier 

kleinkinderen. De laatste jaren van zijn 

werkzame leven was Ton leraar op het 

ROC college.Ton is zeer sportief, geeft 

gymlessen en yogalessen aan senioren, 

speelt nog steeds competitie tafeltennis. 

Verder geeft hij nog gymles aan een da-

mesgroep. Heel gezellig!

Maar nu de hobby

Ton heeft een grote passie voor techniek 

en in het bijzonder voor stoommachi-

nes. Maar wat is een stoommachine? Nu 

moeten we even technisch  worden. Let 

op: dit is het principe:

Een stoommachine is een soort motor 

die de energie van hete, onder druk 

staande stoom voor een deel omzet 

in mechanische arbeid. In het algemeen 

gebeurt dat door de stoom in een of 

meer cilinders te laten expanderen. Zo 

kan bijvoorbeeld uit 1 liter water bij at-

mosferische druk ca. 1700 liter stoom  

geproduceerd worden. Het hart van 

de stoommachine is een ketel, die voor 

driekwart gevuld wordt met water. Dat 

water wordt gekookt en als het kookt 

ontstaat er stoom in de ketel die voor 

een grote overdruk zorgt. De overdruk 

kan oplopen tot max. 3 bar. Door de 

oververhitte stoom naar een cilinder te 

sturen is die in staat de aangekoppelde 

machine, pomp, locomotief enzovoort in 

werking te zetten. De zich in de cilinder 

bevindende zuiger wordt  door de ex-

panderende stoom weggedrukt. Via een 

kruk-drijfstangmechanisme wordt de 

energie op een vliegwiel overgebracht. 

De uitvinding van de industriële stoom-

machine markeerde het begin van de 

industriële revolutie; voor het eerst was 

arbeidsvermogen overal beschikbaar om 

machines aan te drijven, waar voor die 

tijd met handkracht, trekdieren, water-

molens en windmolens moest worden 

gewerkt. De stoomlocomotief is een 

bekende toepassing van de stoommachi-

ne. De  eerste stoommachines warden 

in 1777 toegepast in de mijnbouw en  
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textielindustrie in Engeland. Voor ons op 

tafel heeft Ton een ieniemieni stoomma-

chientje opgesteld. Een snoepje om te 

zien. Alles miniatuur. Deze machine heeft 

hij gerestaureerd voor zijn kleinzoon, die 

ook zeer geïnteresseerd is in alles wat 

met techniek te maken heeft. De ma-

chine was toen Ton hem kreeg zwaar 

beschadigd en vertoonde overal lekka-

ges. Diverse onderdelen hingen er los bij. 

Met veel liefde en geduld heeft Ton de 

machine weer draaiende gekregen. Zelf 

nieuwe onderdelen gemaakt op zijn ei-

gen draaibank. Een wonder van techniek.

De machine van Ton drijft een stempel-

machientje (waar men vroeger geld-

munten mee vervaardigde) en een be-

tonmolentje aan. Zie de foto’s op deze 

bladzijde. Bovenop de ketel zit een ont-

luchtingsknop die een mooi fluitketelge-

luid laat horen. Dit fluitende geluid was 

vroeger ook een waarschuwingsteken. 

De machinist van de stoommachine kon 

zo laten horen: we komen eraan. Denk 

maar eens aan de cowboyfilms van vroe-

ger; de stoomlocomotieven die door 

het wilde westen van Amerika toerden: 

wiew wiew!

Naast deze minimachine heeft Ton een 

grote stoominstallatie, bestaande uit een 

stoomketel,  twee stoommachines en 

twee pompen. In deze installatie wordt 

de afgewerkte stoom gecondenseerd, 

gefilterd  en weer teruggepompt naar 

de stoomketel. Ook heeft hij een 4 takt 

benzinemotor uit begin 1900. Deze werd 

vooral gebruikt door de boeren op het 

land. De motor werd met een wagen, 

getrokken door paarden, het land op-

gereden. Door middel van een grote en 

brede platte riem werden zo de eerste 

dorsmachines aangedreven.

Alle tekeningen voor de stoommachi-

nes en motoren zijn zelf ontworpen in 

AutoCad, Vervolgens worden de on-

derdelen gemaakt en gemonteerd. Een 

stoommachine werkt wel altijd, maar 

heeft veel onderhoud nodig, Lagers ver-

slijten en de onderdelen moeten voort-

durend gesmeerd worden. 

Een stoommachine is niet zo erg ren-

dabel als je bedenkt dat er hooguit een 

rendement van 12% mee kan worden 

gescoord. De meeste energie verdwijnt 

door de schoorsteen. Dan is een benzi-

nemotor veel effectiever, daarvan is het 

rendement wel 40%. Maar een stoom-

machine is natuurlijk veel romantischer.

Demonstraties op de basis-

scholen.

Ton beleeft veel plezier aan zijn hobby 

vooral ook omdat hij regelmatig met zijn 

stoommachine naar de basisscholen gaat. 

Daar vertelt hij alles over de machine, 

demonstreert de werking, laat de fluit 

klinken. De kinderen moeten na afloop 

vragen beantwoorden en opschrijven 

wat ze geleerd hebben. Ton kan enorm 

genieten van deze activiteit. Ton beijvert 

zich echt om zo veel mogelijk stoomma-

chines te redden door ze te restaureren 

en weer draaiende te maken. Want zo 

zegt Ton bescheiden: “ik mag graag oude 

ambachten promoten”.

Ken je iemand in je omgeving die ook 

een boeiende hobby of een interessant 

beroep heeft, tip ons dan. Of meld je aan 

op dorpsblad@heijen.info. We komen 

graag langs samen met onze fotograaf 

voor een vraaggesprek.

Op donderdag 10 maart hebben we een 

afspraak met de prinsen carnaval Dennis I 

en Thijn II, dus zeg maar op de day after. 

Onze bevindingen van die avond delen 

wij met u.
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Herkent u iemand op deze foto?
Thij Fleuren (91 jaar) heeft de volgende personen al herkend: Zus Kerkhoff, Nel Wagemakers, Juf. Boumans, Nel Ven-
brux, An Derijk, Jo Franzmann, Lies Peters, An Vos, Marie Venbrux en Lies Jacobs. Wie weet de overige namen? Neem 
als u een of meerdere personen herkent a.u.b. contact op met Henk Kerkhoff, telefoon  513 506. 

Jeugdprins Thijn Hermsen II prins Dennis I
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Agenda 2011

Zaterdag 5 maart t/m dinsdag 8 maart
Carnaval met C.V. De Wortelpin en S.J.C. De Wortelpin
Programma: zie carnavalsgids

Zaterdag 12 maart t/m zondag 20 maart 
L.T.C. de Heikamp: Open Snellen Horecaservice Toernooi
Sportpark de Heikamp

Zondag 20 maart
V.V. Heijen 1-Vios’38 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp

Zaterdag 26 maart
Wortelpinnejoeks
20.00 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 2 april
Muziek voor iedereen
16.00-20.00 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 9 april 20.00 uur
Zondag 10 april 14.30 uur
Showconcert Fanfare E.M.M.
D’n Toomp

Zaterdag 16 april
Die Original Maastaler : Kapellencarousel
20.00 uur D’n Toomp

Zondag 17 april
V.V. Heijen 1-De Zwaluw 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp

Zondag 1 mei
V.V. Heijen 1-Siol 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp

Zaterdag 21 mei
V.V. Heijen: Bedrijventoernooi
14.00 uur Sportpark de Heikamp

Zondag 22 mei
V.V. Heijen: Zeskamp in samenwerking met Dichterbij en SCA
Sportpark de Heikamp

Zondag 29 mei
Dorpsfeest Heisa

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 31 maart 2011.

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:  (ambulance, brandweer, politie)   112

Politie: Europaplein 5, 6591 AV Gennep   0900 - 8844

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Gennep
 Europaplein 3, 6591 AV Gennep   0485 - 512317
 Spoed:    0485 - 518822  
 Huisartsenpraktijk Ottersum
 Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum   0485 - 512717
 Spoed:   0485 - 512490
 
 Buiten kantooruren:
 Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo   0900 - 8880

Apotheek: Medsen Apotheek Gennep
 Brugstraat 25, 6591 BA  Gennep   0485 - 545500

Gemeentehuis: Ellen Hoffmannplein 1, 
 6591 CP Gennep   0485 - 494141

Ziekenhuis: Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
 Loerangelsestraat 1, 
 5831 HA Boxmeer   0485 - 567567

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 Pantein: Thuiszorg Pantein
 Voor al uw zorgvragen   0900 - 8803

OPROEP AAN VERENIGINGEN: ZET JE AGENDA OP WWW.HEIJEN.INFO!




