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Bofkippen, teeltronde, weidegang en folie leggen

een aanwinst voor Heijen!
Café Plan B

Lenteavond
Fotoimpressie

Elf Heijense boeren



Kijk voor meer informatie op www.rabobanklvcmleden.nl

Heeft jouw vereniging 
of stichting nog een 

onvervulde wens?
Dien dan nu een 
aanvraag in voor het 
Fonds Maatschappelijke 
Betrokkenheid.



Hèjs Nèjs
april 2014 3Kijk voor meer informatie op www.rabobanklvcmleden.nl

Heeft jouw vereniging 
of stichting nog een 

onvervulde wens?
Dien dan nu een 
aanvraag in voor het 
Fonds Maatschappelijke 
Betrokkenheid.

In dit lentenummer van Hèjs Nèjs aandacht voor de Heijense agrariërs, mede 
omdat zij een belangrijk deel van het aanstaande Heisafeest organiseren. 
Ook kunt u lezen over Heijens nieuwste horecagelegenheid: Plan B aan de 
Hoofdstraat. En we zijn gestart met een nieuwe rubriek: bijzondere beroepen. 
Natuurlijk zijn alle beroepen bijzonder, maar sommige zijn extra bijzonder en interessant om meer over te 
weten. Deze keer staat het recherchewerk van Ron Wabeke centraal. Wij staan als redactie trouwens open 
voor tips en aanmeldingen over bijzondere beroepen of werkzaamheden. Gebruik hiervoor ons e-mailadres 
dorpsblad@heijen.info . Verder is er weer nieuws van de parochie, verenigingsnieuws, zijn er berichten op het 
prikbord gepind, is er aandacht voor de bruine kikker in ‘Hèjje  natuurlijk mojjer’ en is de agenda aangevuld. Tot 
slot: een compliment aan onze vormgever Rover Media die in deze uitgave van het Hèjs Nèjs de lentesfeer zo 
mooi heeft weten te treffen. Dat mag wel eens gezegd worden. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

RECHERCHEUR 
RON WABEKE
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CAFÉ PLAN B
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Voorwoord en Inhoud
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Verder in dit nummer:  4 column  |  4-5 verenigingsnieuws  |  7 berichten van het 
bestuur  |  9+13 prikbord  |  24 heisa  |  27 doordenkertjes |  35 agenda en belangrijke 
telefoonnummers
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‘Schoon schip’ 
De buurtvereniging ‘t Hoefijzer heeft op zaterdag 28 
maart meegeholpen aan het schoonmaken van de 
Maasoevers in het kader van de Opschoonactie.
Ook leden van fanfare EMM staken hun handen uit de 
mouwen. Verder lieten de leden van het Gezinskoor 
zich ook niet onbetuigd. Zij waren vooral actief bij de 
Paesplas en langs de Hoofdstraat, voorbij het viaduct.

Bij een verjongingskuur kun je je van alles voorstel-
len natuurlijk. Ik wil me voorlopig beperken tot een 
fysieke verjonging en dan niet van de mens maar van 
het woningbestand in Heijen. 
Er lijkt een ommekeer op gang te komen. Je ziet weer 
huizen die verkocht zijn of opnieuw verhuurd. En de 
nieuwe bewoners rollen de mouwen op en beginnen 
vol goede moed aan het opknappen of op zijn minst 
opfrissen van hun nieuwe stekkie. Met het verhuizen 
van de vorige bewoners is ook de sfeer, die wellicht al 
decennia lang bij het huis hoorde, meeverhuisd. Een 
frisse wind waait door het huis, ook letterlijk. Muren 
worden geschilderd, oude vloerbedekking verwijderd 
en vloeren worden   voorzien van een nieuwe laag 
hout, laminaat of wat dan ook. Deuren geschilderd, 
badkamers vervangen en keukens vernieuwd. Bij en-
kele huizen wordt het oude voegwerk verwijderd en 
nieuw aangebracht door handige mannetjes.

Verjongingskuur

Nu de lente haar intrede heeft gedaan kunnen de tui-
nen ook ontwaken, hoewel ze afgelopen winter nau-
welijks aan een winterslaap zijn toegekomen door de 
hoge temperaturen. Containers vol oud groen ver-
dwijnen naar de milieustraat of op de composthoop, 
groentetuinen worden omgespit, piepers gepoot en ga 
zo maar door.

Heijen leeft! En zo moet het ook. De huizenestafette is 
cruciaal voor het ook in de toekomst leefbaar houden 
van ons mooie dorp. Daarom is de bouw van nieuwe 
woningen voor ouderen erg belangrijk, zoals gemeen-
te en woningcorporatie Destion ook hebben aangege-
ven. Dan komen huizen beschikbaar voor jongeren, 
worden huizen opgeknapt en daarmee Heijen. Laat 
de gemeente de planologische belemmeringen voor 
de nieuwbouw zo snel mogelijk opheffen en daarmee 
de basis leggen voor de nieuwbouw, hoewel ik me er 
van bewust ben dat er nog heel wat liters water door 
moeder Maas moeten stromen voordat de eerste steen 
gelegd kan worden, al was het maar omdat kennelijk 
niet iedereen de woningbouw ziet zitten op de be-
oogde locaties. Ik hoop en vertrouw op veel wijsheid 
bij Gemeente Gennep en een positieve opstelling in 
Heijen. Opeens komt het liedje van Elton John op in 
mijn hoofd, namelijk The Circle of Life. Laten we de 
Kringloop rond maken en niet stop zetten!

Column
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Concentratie bij de slagwerkers van EMM

Verenigings- en ander nieuws

Op zondag 23 maart vond in Sambeek het 
solistenconcours plaats, waar onze slagwerkers weer 
massaal van zich lieten horen. Allen behaalden een 
dikke eerste prijs en ze verdienen allemaal een groot 
compliment. Ga er maar aan staan! Helemaal alleen 
op dat podium zonder muzikale begeleiding door 
bijvoorbeeld een pianist, hetgeen bij de blazers wél 
heel normaal is. De uitschieter was Merijn Lambregts, 
die met 90 punten en de beker dagwinnaar in de 3de 
divisie werd. Ook Robbin Hermsen wist het hoogst 
aantal punten te halen in de jeugddivisie en nam met 
86 punten ook de beker mee. En een bijzonder goede 
prestatie van Lars, Lasse, Dennis en Jente die ook allen 
een dikke eerste prijs hebben behaald én voor de 
eerste keer meededen aan een solistenconcours.

Een aantal slagwerkers (Lasse, Robbin, Dennis, Nick, 
Merijn) heeft zich  zelfs weten te plaatsen voor de 
Brabantse Kampioenschappen in Berlicum op 24 mei 
aanstaande. Romée had zich op 19 januari 2014 in de 
5de divisie al geplaatst voor de kampioenschappen 
tijdens het concours in Bladel en nam daar met 88 
punten de beker mee. 

Uiteraard ook felicitaties aan instructeur Guido Pouwels 
die onze  jeugdige slagwerkers weer tot deze geweldige 
resultaten heeft weten te brengen.

De publieke belangstelling was groot. Dank aan alle 
ouders en belangstellenden die deze ochtend getuige 
waren van een mooi stukje muziek. Iets waar de 
vereniging trots op mag zijn, want wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst! Ook dank aan Ronald en Marita 
Lambregts voor het vervoer van de instrumenten.

Allemaal van harte proficiat en blijf het plezier in het 
maken van slagwerk erin houden! Jullie hebben allemaal 
laten horen dat jullie tot heel wat in staat zijn, ga zo 
door!

Ludieke actie voor het 
goede doel! 
Van de Benefietcommissie 
ontvingen wij de volgende 
update: Moederdag ontbijtje verzorgd door de jeugd-
slagwerk groep.
Wil jij je oma, mama of vrouw op Moederdag 
verwennen met een heerlijk ontbijt voor twee 
met daarbij een persoonlijk concertje van de 
jeugdslagwerkgroep bij jou thuis? Dit jaar wordt dit 
door ons georganiseerd met als doel geld in te zamelen 
voor het benefietconcert op 1 november. Je kunt je 
opgeven via benefietconcert-emmheijen@hotmail.nl 
of via het aanmeldingsformulier die in uw brievenbus 
ligt. Voor €7.50 klinkt het ontbijt als muziek in de oren.

Organisatie benefietconcert

Solistenconcours Sambeek 
   met deelname van de slagwerkers van EMM
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   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl
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Jaarvergadering 
(Zie www.heijen.info voor een uitgebreider verslag)
Op de jaarvergadering van 21 maart waren 40 leden aanwezig. 
De belangrijkste punten waren: wisseling binnen bestuur, scherpe 
brief bestuur aan de gemeente, de pinautomaat,  geluidsoverlast 
A77, kernplan Heijen, financiën.
-  Met betrekking tot de sluiting van de pinautomaat lieten de 

aanwezigen duidelijk horen boos te zijn over de sluiting. 
  (Zie beneden de voortgang/actie richting Rabobank).
-  Ook waren de aanwezigen voor een hardere aanpak  van de 

geluidsoverlast van de A77. 
-   Met betrekking tot het kernplan is gesteld dat de ontwikkeling 

op de voet gevolgd moet worden en dat de gemeenschap 
moet kunnen meedenken. Tijdens de vergadering zijn ideeën 
geïnventariseerd met betrekking tot het kerkplein. 

-  Als actualisatie van het dorps ontwikkelingsplan is genoemd: 
behoeften in kaart brengen betreffende de leefbaarheid van 
senioren en jongeren, mogelijkheden fietspad langs de A77. 

-  Uit de verslagen bleek dat de projectgroepen Heisa, Hèjs Nèjs, 
website, BROHM en de promotie-groep steeds uitstekend werk 
leveren. ( BROHM sluit zich per onderwerp aan bij het DB).

-  Financieel gezien is de vereniging gezond, maar de kosten 
van Hèjs Nèjs nu en in de toekomst baren zorgen. Er wordt 
gezocht naar oplossingen.

Kernplan
Tijdens een overleg op de gemeente heeft het DB 
geïnformeerd naar de stand van zaken van het kernplan. Door 
de gemeenteraadverkiezingen zal er eerst een nieuwe raad 
gevormd gaan worden. Daarna zal de procedure in gang gezet 
worden met betrekking tot de bestemmingsplanwijzigingen 
van het terrein aan de Hoofdstraat. Op de vraag hoe lang dit 
alles gaat duren kon geen concreet antwoord worden gegeven. 
Wat betreft de plannen: bij de kerk passen de werkzaamheden 
grotendeels binnen het geldende bestemmingsplan en zou dus 
eerder, na goed overleg met aanwonenden en HM, begonnen 
moeten kunnen worden. Het bestuur zal de gemeente 
nadrukkelijk wijzen op goede communicatie.

A77
Op aandringen van Hèjje Mojjer is door de gemeente  ook een 
brief gestuurd naar Rijkswaterstaat met daarin het verzoek het 
groot onderhoud wat voor 2016 gepland staat naar voren te 
halen. Naar aanleiding van deze brief en de contacten met Hèjje 
Mojjer wil Rijkswaterstaat nog eens met alle partijen aan tafel. 

De datum is nog niet bekend, maar het gesprek zal op korte 
termijn plaats vinden.

Rabobank
Zoals u vorige maand hebt kunnen lezen is namens Heijen een 
petitie opgesteld tegen het sluiten van de pinautomaat. De 334 
ondertekende petities (83 % personen klant van de Rabobank) 
die we  hebben ontvangen zijn op 8 april met een begeleidende 
brief door het DB (Pierre Hendriks en Edwin Jans), aangevuld 
met Frits Basten en Theo Lamers  (KBO en WMO) aangeboden 
aan directeur Vossen. In het gesprek is nogmaals de teleurstelling 
geuit over de sluiting en over het schijnbaar veranderde 
karakter van de Rabobank. Dhr. Vossen gaf aan dat het beleid 
van de Rabobank in deze tijd uit economische overwegingen 
gericht is op het verminderen van de automaatdichtheid. In het 
gesprek is toegezegd dat de Rabobank op zoek gaat, samen 
met het bestuur van HM en KBO, hoe de inwoners van Heijen 
tegemoet kan worden getreden. Verder bericht volgt z.s.m. 

Lentefeest
Op 5 april is voor 
de tweede keer 
het lentefeest aan 
de Hoofdstraat ge-
houden. Vorig jaar was 
er een speurtocht, 
maar dit jaar konden 
de kinderen spelletjes 
doen, broodjes bak-
ken, voetballen, schaapjes voeren en kre gen ze wat lekkers. 
Elk kind dat een tekening inleverde kreeg bovendien een netje 
met paaseitjes. De weergoden waren zeer gunstig gestemd en 
mede door het prachtig lenteweer waren er ook dit jaar veel 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. 
De meeste  kinderen hadden fraaie lentetekeningen gemaakt, 
want er konden immers prijsjes mee gewonnen worden.  Er 
waren echt veel mooie tekeningen, zodat er maar liefst 4 
prijswinnaars zijn! De eerste prijs gaat naar Diede van Dijck 
(9 jaar), de tweede prijs is voor Mara van Versendaal (6 jaar), 
de derde prijs: Julia Willems (11 jaar) en de vierde prijs is voor 
Rick Spanjers (5 jaar). Alle kinderen heel hartelijk dank! 
Alle prijswinnaars van harte proficiat! De prijzen worden 
binnenkort persoonlijk uitgereikt.
Promotie groep:  complimenten en dank voor de organisatie! 
Heijen bedankt voor de opkomst!

Bericht van het bestuur

Bericht van 
het bestuur 

Zie ook de fotocollage op pagina 33.
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Verenigings- en ander nieuws

Boeren met ambitie

www.forfarmershendrix.nl

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.  

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het 

boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten, 

werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een 

tevreden klant.

Boeren met ambitie

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest 

ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

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

Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

Confrerie des Chevaliers
du Goute-Andouille de jargeau, 
Grand Bailliage des Pays-bas.

 
in de rubriek

Rauwe hammen

Een lekker stukje verantwoord vlees voor elke gelegenheid

WE ZIJN
EUROPESE BEKERWINNAAR!



Behalve dat ons redactielid Hans Boekholt samen met zijn 

vrouw Suzan dit jaar het echtpaar van het jaar vormt viel er voor 

hem nog een ander opmerkelijk en helaas onvermijdbaar feit te 

vieren. Op 1 april (geen grap) werd Hans 50 jaar en dat bracht 

een enorme creativiteit in het dorp op gang. In de tuin van Hans 

stonden wel vijf Abrahams, de een nog mooier dan de ander. 

Hans, van harte gefeliciteerd en nog vele mooie en gezonde 

jaren toegewenst.

Erica - Harrie – Henk – Jan – Margriet – Marjo – Ricky - Sjannie 

Hans Boekholt ziet Abraham….

Op vrijdag 28 maart jongstleden is het boek “Boeren in Heijen, het boerenbestaan, de boeren, de 
gezinnen en de families van 1900 tot 2013 in Heijen” gepresenteerd in Gemeenschapshuis “D’n Toomp”. 
Het boek is geschreven door oud-Heijenaar Jacques Urselmann.

De presentatieavond startte met een inleiding door de schrijver over de totstandkoming van het boek. 
Hierbij vertelde de auteur iets over hoe het idee ontstond het boek te schrijven en ging hij tevens in op 
de globale inhoud.
Vervolgens werd de filmdocumentaire “Het is een schone dag geweest” getoond. 
In het tweede deel van de avond stond het boek zelf centraal.
Jacques Urselmann vond het belangrijk dat het allereerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan 
een boerin. Zij zijn immers altijd een steun voor de boer, maar leven wel vaak op de achtergrond. Urselmann wilde deze rollen 
eens omdraaien en reikte het eerste boek uit aan Marion Hendriks-Laracker. Zij is de echtgenote van Henk Hendriks. De familie 
Hendriks heeft een vleeskuiken- en akkerbouwbedrijf op de locatie, waar Jacques Urselmann werd geboren en is opgegroeid.
Na de overhandiging van het eerste exemplaar werd het boek uitgereikt aan diverse personen die nauw bij de totstandkoming 
van het boek en de presentatieavond betrokken waren.

De avond werd besloten met een soort “boekenbal”. De aanwezigen hadden de mogelijkheid het boek te kopen en er was volop 
gelegenheid om bij te praten. Dit gezellig samenzijn had veel weg van een reünie van de Heijense boeren.
De belangstelling voor deze presentatie was veel groter dan verwacht en velen gingen over tot de aanschaf van het boek.
De schrijver en de familie Urselmann kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde avond, die recht deed aan het jarenlang 
verrichte werk. 

Boek ‘Boeren in Heijen’ gepresenteerd

Ik ben Pierre Willems geboren en opgegroeid in Diekendaal Heijen. Ik woon nu in Nieuw Bergen en ben getrouwd. Met veel belangstelling lees ik elke aflevering van jullie dorpsblad. ‘Hoe is het toch met’ vind ik een bijzonder mooi artikel. Ik krijg het van mijn schoonzus in Heijen. Als er voor mij interessante artikelen in staan, zoals over mijn broer Hoefsmid Marcel dan bewaar ik deze bladen, anders neem ik ze mee naar de Jachthaven ,,De Paesplas,, daar worden ze ook nog gretig gelezen. Mijn grote passie is mijn museum, waar ruim 85 antieke en nostalgische spulletjes staan opgesteld, een bezoek zeker de moeite waard. Op telefoonnummer 0485-342615 kan een afspraak gemaakt worden voor een bezoek aan het museum. Het adres is Van Straelenstraat 15 Nieuw Bergen.Met vriendelijke groet,
Pierre Willems.

Even voorstellen

Verenigings- en ander nieuws
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Op 31 december 2013 opende Café Plan B aan de Hoofdstraat voor het eerst zijn 

deuren. En het bleek meteen een doorslaand succes. We praten met de trotse café-

eigenaar Rob Gerrits (22) die eigenlijk nog niet weet hoe hij het heeft.

Waar kennen we Rob van?
Rob Gerrits is de zoon van Jacqueline 
en Ferry Gerrits en groeide op aan de 
Hermelijnstraat samen met zus Petra. Hij 
voetbalde bij VV Heijen, is fanatiek moun-
tainbiker, deed vorig jaar mee aan de Alpe 
D’Huzes en is al jaren gildebroeder bij 
het Dionysiusgilde. Deze activiteiten heeft 
hij nu even in de wacht moeten zetten. 
Hij heeft ook nog een fulltime baan bij 
Groothandel Snellen.

Hoe is het allemaal begonnen, Rob?
En Rob vertelt: “Al jaren liepen mijn ka-
meraad Robin ten Lohuis en ik met het 
idee rond iets voor onszelf te beginnen 
in de horeca. Een hotelletje misschien. 
We keken geregeld op internet of er iets 
geschikts voor ons bij was, maar dat was 
eigenlijk nooit het geval. Totdat ik de op-
roep las in het Hèjs Nèjs dat Faces ver-
huurd zou worden. Dat pand was net 
daarvoor gekocht door buurman René 
van Velthoven . Ik zag gelijk mogelijkheden, 
maar Robin haakte af, het café was te 
klein om met twee personen te runnen. 
Hij vindt het niet erg om af en toe een 
handje te helpen achter de bar.
Toen ik het pand eenmaal gehuurd had 
ging het snel. Mijn familie en vrienden heb-
ben mij enorm geholpen bij het klussen, 
want er moest heel wat gebeuren. René 
van Velthoven is ook handig en deed de 
grootste verbouwing. Het plafond en de 
muren bij Faces waren donkerrood, dus 

die moesten nodig geschilderd worden. Er is een muur-
tje weggehaald, een deur weggewerkt, de bar is op-
geknapt, de drankkast vernieuwd en er is een nieuwe 
ingang geplaatst. En nog steeds krijg ik veel hulp. Ons 
mam doet de boekhouding en pap helpt vaak bij het 
opruimen en andere klussen.”

Wat waren je verwachtingen?
Rob: “Mijn idee was dat het een café zou worden als 
dat van Dries Kessels, maar dan meer voor jongeren. 
Er staat hier een pooltafel, er is een dartbord en een 
jukebox en een loungebank om heerlijk te relaxen. Op 
31 december was het café voor het eerst geopend en 
ik verwachtte veel mensen. Dat viel even een beetje 
tegen, maar de volgende dag, Nieuwjaarsdag, stond het 
hier mudvol. Dat was prachtig natuurlijk. Gelukkig kreeg 
ik voldoende hulp van vrienden. Sinds de opening be-
gon het goed te lopen. Het café stroomt pas later op 
de avond vol, voornamelijk met jeugd. Die hebben ge-
sport en komen dan hier voetballen kijken. Het valt mij 
op dat ik mijn vrienden nu vaker zie dan vroeger, die 
komen allemaal hier naar toe om een pilsje te drinken 
en te kletsen. 
Ik heb een groot scherm waar iedereen behalve voet-
bal ook de Formule I kan komen kijken. Ik ben blij dat 
de jongeren komen, het is ook eens iets anders, iets 
nieuws in het dorp. Maar ook de ouderen zijn altijd 
van harte welkom! Dat zag je wel op Nieuwjaarsdag 
en tijdens Carnaval, toen liepen echt alle leeftijden hier 
binnen. En ondanks dat ik geen maaltijden serveer zijn 
er al vele feestjes geweest en werd de catering in over-
leg met de familie uitbesteed. Een succes was ook de 
jeugddisco die op 3 januari in samenwerking met het 
Heisateam plaatsvond.” 

Interview

Café 
een aanwinst voor Heijen!
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Hoe ziet de toekomst eruit?
Het eerste plan dat de komende maanden gaat worden uitgevoerd 
is de realisatie van een groot terras aan de noordkant van het pand. 
Dat terras moet ook vóór het café zichtbaar zijn, dus Rob wil zeker 
een paar bankjes voor de ramen aan de voorkant plaatsen. Hopelijk is 
dat aan het begin van de zomer klaar, zodat langsfietsende fietsers een 
terrasje zullen pikken bij Plan B. Verder wil Rob wat meer sfeer bren-
gen in het café. Er kan nog het een en ander aan de muren worden 
gehangen. Maar voor de rest ziet het er strak en spic & span uit. Een 
stukje toekomst is overigens al begonnen, want sinds Carnaval woont 
Rob in het gezellige appartement op de begane grond. 

Hoe kom je aan de naam Plan B?
Rob wilde het café “De Buurman” noemen. En dat meldde hij ook aan 
de Kamer van Koophandel toen hij zich ging inschrijven. Daar hoorde 
hij dat dit misschien een probleem zou zijn, omdat in Oeffelt ook al 
een gelijknamig café is. Hij kreeg de aanbeveling eerst contact op te 
nemen met de eigenaar van dit café. En inderdaad, dat vond men daar 
niet zo’n goed idee. Toen zei zijn moeder: “Tja, dan moet je een plan B 
verzinnen!” En ineens was dat de naam. Het ligt lekker in het gehoor 
en je onthoudt ‘m gemakkelijk. Helemaal goed, toch?

Contactgegevens:
Robs café Plan B is geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond 
vanaf 19.00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.

Interview

De jongeren vinden ontspanning in  Café Plan B

Het adres is Hoofdstraat 39, telefoon 
06-27310928. 
Website: www.cafeplan-b.com.
E-mailadres info@cafeplan-b.com
Op maandag en woensdag is de zaak 
gesloten.
Mochten er foto’s gemaakt zijn van het 
café of met een feestje mogen deze al-
tijd geplaatst worden op de Facebook-
pagina.

En dan nog dit:
Op zaterdag 10 mei 

organiseert Rob in Plan B 
een speciale 30+ avond. 

Dat belooft een leuk 
spektakel te worden!
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Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl

open op afspraak - langeven 17 - 6598 md heijen - tel: 06-10601856

Uw adres voor:
- Reparaties
- Trouwringen
- Gedenksieraden
- Graveren in tal van sieraden
- Bestaande ringen veranderen
- workshops geven in eigen atelier
- zetten van stenen in tal van metalen
- schilden voor gilden, bedrijven, verenigingen



Op 11 maart jl. schonk Maartje Steinmann het leven aan een dochter die 

daarmee de lijn van vier generaties compleet maakte. Op de foto zien we 

van links naar rechts:  Moeder; Maartje Steinmann(24); Overgrootmoeder; 

Truus Peters-Lucassen (90) samen met achterkleindochter Indy, met aan 

haar rechterzijde Oma; Thea Steinmann-Peters(55).

Ons mam is inmiddels 90 joar geworre en van orgine enne echte 

Heijense wortelpin. 

Ze kwam uut en nest van Hen Lucassen uut de Kasteelstroat, samen met 8 andere 

kuukes. En ok al woant ze al joare tussen de Gennepse piepers, ze draagt Heijen nog altied ien hur hart.

Ze groeide op ien Diekendaal vlak bij de meule en loater zien ze noar de Kasteelstroat verhuusd. 

Hen Lucassen begon dor na en leve as boer, een nieuw bestoan as taxichauffeur annex drankenhandel. Truus 

moest al met de dertien joar ien “betrekking”as dienstmeidje op ut kasteel. Loater beij allerlei gezinnen ien 

Gennep. Tijdens de oorlog werkte ze als kamermeisje bij hotel Atlanta in Nijmegen waar ze de bommen zag vallen 

op Plein ’44. Een vergissing van de geallieerden. Na de oorlog vlogen alle Lucassen kiender wer terug naar hun 

vertrouwde Heijen en begon de wederopbouw en werd het weer een gezellige bedoening op de Kasteelstroat.

Nu ze aan bed gekluisterd is komen alle warme herinneringen weer terug.

Ze wurd goed verzurregd ien Norbertushof ien Gennep, mar ze geniet eens te meer van het blad Hèjs Nèjs. 

Inmiddels is mam overgrootmoeder geworre van de klene Kian en Indy en ze had nog een wens. Vereeuwigd 

worre mit hur dochter, kleindochter en achterkleindochter. Vier generaties vrollie.

En aan deze wens willen wij ger geheur geve en tevens en groet uut brenge nor iedereen die zich Truus Lucassen 

nog kan herinneren en een oproep doen om haar te bezuuke um ouwe herinneringen op te halen. Ze woont in 

verzorgingshuus Norbertushof Pantein afdeling Kastanje ien Gennep.

Ons Mam

In het Hèjs Nèjs van december 2012 heb je het ontroerende verhaal kunnen lezen over de adoptie van de Nicaraguaanse Sherly door Jeroen en Eri van den Bos uit de Boommarterstraat. Er is nu weer goed nieuws te melden: Jeroen en Eri schrijven: 
“Op 31 maart heeft Sherly eindelijk haar paspoort gekregen en daarmee staat ook haar nationaliteit vast: de Nederlandse! De vele hobbels van ons adoptieavontuur zijn de moeite waard geweest. We hebben dan ook de Nederlandse vlag uitgehangen om dit moment te vieren. De foto van Sherly is recent gemaakt, rond de Carnaval.

Ook nemen we hierbij de gelegenheid te baat iedereen te danken voor hun getoonde interesse, steun en toeverlaat. 

Veel Liefs van Jeroen van den Bos, Eri van den Bos, Sherly Solanyi van den Bos Zwinkels en natuurlijk een poot van de hond...”

Adoptie Sherly Er is weer gecollecteerd voor Jantje Beton in Heijen.

We hebben het mooie bedrag van 396.32 euro opgehaald.

Van dit bedrag mogen wij de helft hebben voor onze 

Jeugdclub SJR Heijen.

 
Collectanten bedankt voor de inzet!

Jantje Beton

De Zon schijnt op het Zuidereiland: daar 
werd Tristan geboren, zoon van Johan en 
Caroline Ronnes, broertje van Ayinda, 
Pharell en Jaylinn. Ook alle koeien zijn blij.
Van harte gefeliciteerd.

Welkom in Heijen!
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Je hebt leuke interviews, hele leuke interviews en je hebt toppertjes. Het interview 

met de Heijense agrariërs rekenen we toch echt tot de toppertjes. We waren te gast 

bij Henk Hendriks aan het Nieuw Erf en daar druppelden de boeren een voor een 

binnen. De reden voor dit interview is hun deelname aan het komende Heisafeest. 

Op Pinksterzondag, 8 juni, zullen zij zich presenteren op het feestterrein aan de 

Hoofdstraat. 

Wat ging eraan vooraf?

De agrariërs hebben de afgelopen paar 
jaar als groep het Heisafeest gesponsord. 
Vanuit deze contacten heeft het 
Heisateam aan de agrariërs gevraagd of 
zij wilden meedenken over een thema 
voor de zondag. Ze waren op zoek naar 
een nieuwe invulling na een aantal jaren 
brunchen en frühschoppen. Toen is in 
gezamenlijk overleg besloten dat zij een 
“Pruuvenement” zouden organiseren 
en dat de Heijense agrariërs zichzelf 
zouden presenteren in een (promotie)
film. Deze film is in het afgelopen jaar 
telkens in kleine stukken opgenomen en 
de laatste hand wordt er op dit moment 
aan gelegd. Een drietal enthousiaste 
vrijwilligers uit Afferden heeft het filmen 
op zich genomen en de ongeveer één 
uur durende film zal op zondag 8 juni 
worden vertoond. De bezoekers worden 
getrakteerd op koffie met gebak. Daarna 
kunnen de kraampjes van de boeren 
worden bezocht en kan er van diverse 
producten worden geproefd. 

Interview dorpsbewoners

En wie zijn die deelnemende agrariërs?

Albert Melis, die op 
pinksterzondag 8 juni 43 jaar 
wordt (vergeet niet hem te 
gaan feliciteren!) heeft in 1994 
aan het Langeven in Heijen een 
melkveebedrijf overgenomen. 
In 2001 is Albert gestart met 
geiten, in eerste instantie 400 

stuks uit de stal die zijn vader in Westerbeek had 
opgezet. In korte tijd werden nieuwe stallen bijgebouwd 
en nu lopen daar 2500 geiten. 2500! En die mekkeren 
allemaal! Tussen de damesgeiten lopen 30 bokjes 
waarvan nogal veel verwacht wordt, omdat de vraag 
naar nieuwe geitjes groot is. De heren bokjes doen 
vooralsnog zeer goed hun best, volgens Albert. Op de 
23 hectare grond rondom de boerderij wordt voer 
voor de geiten geteeld. De geiten worden drie maal 
per dag gemolken en van de melk wordt geitenkaas 
gemaakt. Het zal je dan ook niet verwonderen dat 
Albert in zijn kraam amuses met geitenkaas zal 
presenteren. Het filmteam heeft bij hem het voeren 
van de geiten en het hakselen van het voer gefilmd.

Bofkippen, teeltronde, weidegang, 
folie leggen,

wat je al niet hoort als je elf 
Heijense boeren interviewt!
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Roel Zeegers (33) heeft samen met 
zijn ouders een maatschap. Het bedrijf, 
gevestigd aan de Rijksweg, produceert 
sierteeltproducten. De hoofdtak is dahliateelt 
en verder vaste planten. In het seizoen zijn 
er ook asperges. De dahliateelt is begonnen 
in 1987 en is uitgegroeid tot de productie 
van twee en een half miljoen dahliaknollen 

per jaar. Het gaat bij Zeegers alleen om de knollen, ze mogen niet 
bloeien omdat dat te veel energie aan de bol onttrekt. 95% van 
de knollen zijn bedoeld voor de export en gaan dan ook de hele 
wereld over. Made in Heijen! Soms worden knollen wel tot bloei 
gebracht en dan worden de bloemen gebruikt voor bloemencorso’s. 
De filmploeg filmde het produceren van de stekken, het planten en 
het oogsten en sorteren van de dahliaknollen. Natuurlijk kan Roel 
geen eetbare waren aanbieden tijdens het Pruuvenement maar de 
kraampjes zullen feestelijk door hem worden versierd.

Datzelfde geldt ook voor Sander Coenen, 
38 jaar jong, die vaste planten kweekt op 
zijn bedrijf aan de Elskamp. Het betreft 
pioenrozen, astilbes, hosta’s, maar ook andere 

vaste planten worden in de buitenlucht 
geteeld. Het geeft het hele jaar door 
werk. Sanders ouders Jan en Lena helpen 
nog geregeld een handje mee. Voordat 
de planten mogen worden geëxporteerd 
moeten ze worden gekeurd door het NAK 
(Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst). 
De deelname van Sander zal net als bij 
Roel in het teken staan in het opfleuren 
van de kraampjes en het terrein. We 
zijn benieuwd! Het filmteam filmde het 
poten van de planten, het spoelen van de 
planten en de bloeiende velden.

Dan is het de beurt aan drie melkvee-
houders. Er blijkt een goed moedige strijd 
te bestaan tussen de drie boeren die hun 
melk leveren aan Friesland Campina en 
de twee boeren die in zee zijn gegaan 
met DOC kaas uit Hoogeveen. Friesland 

Is ‘t gèn plètje?

vervolg op blz 16
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Campina maakt van de melk voornamelijk 
melkproducten, zoals de bekende Mona 
toetjes en DOC kaas is een kaasgigant. 

Eerst maar eens de drie “Friesland 
Campina boeren” 

John van den Hoogen (40, rechts op 
de foto) is oorspronkelijk afkomstig 
uit Bergen en kocht in 2006 het 
melkveebedrijf van de familie Lintzen 
aan de Hommersumseweg nummer 
60. John heeft vijftig melkkoeien en 
veertig stuks jongvee. Hij heeft zijn eigen 
jongvee-opfok. Koopt dus nooit koeien, is 
zelfvoorzienend. Maïs en voer voor zijn 
koeien teelt John op zijn eigen land. De 
koeien mogen vanaf het voorjaar de wei 
in. 
Een goede zaak, vindt ook Friesland 
Campina. Die weidegang is door de 
filmmakers gefilmd en dat is altijd 
vermakelijk om te zien. De gasten van 
Center Parcs vinden dit prachtig, er 
loopt een fietsroute van Center Parcs 
langs Johns bedrijf, dus geregeld staan er 
mensen bij de hekken te kijken naar de 
capriolen van de jolige, jonge koeien. Ze 
trekken veel bekijks. 
Er is John veel aan gelegen het imago 
van de agrarische sector in Nederland te 
verbeteren. De filmploeg filmde ook het 
koeienscheren. 

Ook Jos Jacobs (47, midden op de foto) is een Friesland Campina 
boer. Hij is geboren en getogen op het bedrijf aan de Beekweg. Hij 
nam het bedrijf een aantal jaren geleden over van zijn ouders. Zijn 
vader is overigens pas onlangs overleden. Hij heeft een gezin met 
twee kinderen, Sanne van 16 en Johan van 13. Zijn vrouw Rita zit 
mede in de V.O.F. Jos legt ons uit hoe de literprijs van de melk iedere 
eerste maandag van de maand bekend gemaakt wordt en praat ons 
bij over het melkquotum dat per 1 april 2015 zal verdwijnen. Biedt 
dat kansen of wordt het een mislukking? De discussie hierover loopt 
nog steeds!
Op de grond rond de boerderij kweekt Jos maïs en gras voor de 
dieren. Bij Jos was ten tijde van het interview nog niet gefilmd, maar 
dat zou op korte termijn wel gaan gebeuren. Dus ook Jos zien we 
terug in de film. 

Johan Ronnes (37, links op de foto) woont met partner Caroline 
en drie kinderen op de boerderij op het Zuidereiland. Johan staat 
op punt vader te worden, Caroline is deze week uitgeteld. Inmiddels 
is de baby geboren, het is een jongen en hij heet Tristan. Van harte 
gefeliciteerd!
Voordat Johan de boerderij overnam van zijn ouders liep hij stage 
in Frankrijk en Canada. Daar heeft hij goede herinneringen aan. De 
boerderij op het Zuidereiland is zichtbaar vanaf de A77 en dat is leuk. 
Johan heeft honderd melkkoeien en door middel van kunstmatige 
inseminatie houdt hij het koeienaantal op peil. Stiertjes worden twee 
weken na de geboorte verkocht maar de koekalfjes mogen blijven, 
krijgen zelf een kalfje en worden daarna melkkoeien. Johan kent al 
zijn koeien precies. Ze hebben allemaal een eigen karakter, zo vertelt 
hij. De grond rondom de boerderij levert maïs en gras voor het vee. 
Zijn melkkoeien komen niet in de wei, het jongvee wel. Echtgenote 
Caroline heeft een paar “hobbykoeien” Lakenvelders, die voor veel 
plezier zorgen in het gezin. De filmploeg filmde de hobbykoeien met 
de stier. En Johan heeft nog een grote hobby: hij is fanatiek supporter 
van PSV en heeft een seizoenskaart. 
In samenwerking met Friesland Campina zullen er lekkere toetjes te 
smikkelen zijn in de kraam van John, Jos en Johan.

Dan zijn de twee DOC Kaas boeren aan de beurt. 
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Interview dorpsbewoners

Stephan Lintzen (61, rechts op de foto) heeft een melkveebedrijf 
aan de Kamperweg. Hij is hier ook geboren en getogen. Stephan 
heeft 120 koeien en jongvee. Samen met zijn partner Annelies vormt 
hij een maatschap. Hij heeft een melkrobot en het gaat er volgens 
hem democratisch aan toe bij de koeien. Iedere koe heeft een chip 
in een riem om haar nek en als ze zin heeft om gemolken te worden 
loopt ze gewoon naar de melkrobot. Die bekijkt of het wel nodig 
is dat ze gemolken worden en zo niet, dan wordt ze met zachte 
dwang de robot weer uitgejaagd. De kalveren maken gebruik van de 
kalverdrinkautomaat. De automaat weet precies hoeveel melk het 
kalf mag drinken. Stephan: “Melken met een robot betekent minder 
lichamelijk werk, maar je moet er toch goed je hoofd bij houden!” 
In de film zal het insemineren van de koeien te zien zijn. Hij heeft 
nog tijd voor een leuke hobby: bierbrouwen. Denk nou niet dat je 
een glaasje bier van Stephan krijgt bij het Pruuvenement!  Van de 
melk van de koeien van Stephan wordt kaas, kaas en nog eens kaas 
gemaakt. Dus kunt wel raden wat er in zijn kraampje ligt!

Ook een DOC Kaas boer is de 39-jarige Theo Lamers die samen 
met zijn moeder een melkveebedrijf runt aan het Nieuw Erf. De 
zestig koeien lopen niet in de wei maar lopen “buiten onder een 
dak”, aldus Theo. De stal is aan alle kanten open. Ook Theo kent 
iedere koe. Hij melkt zijn koeien met een dubbele melkbox en een 
robotarm, hetzelfde verhaal als bij Stephan. Daardoor kon hij ook 
zijn hobby voetballen weer oppakken. Iedere zaterdag vind je hem 
op het voetbalveld als hij een partijtje trapt met de veteranen. Na de 
afschaffing van het melkquotum wil Theo het aantal koeien op zijn 
bedrijf verdubbelen. Samen met Stephan bemant hij de kaaskraam. 

En dan onze gastheer, Henk Hendriks (46). Na de 
koffie serveert hij een biertje aan de boeren en dan 
wordt de stemming meteen jolig! Toch nog even een 
serieus gesprek met hem. Ook Henk is geboren en 
getogen op de boerderij die hij nog steeds bewoont 

samen met echtgenote Marion en de 
twee zonen Teun en Willem. Willem lijkt 
wel iets voor het bedrijf te voelen, dus wie 
weet heeft Henk een opvolger. We waren 
al eerder bij Henk voor een interview met 
Teun en toen mochten we ook best even 
in de kippenschuur kijken. We vielen om 
van verbazing: 30.000 kippen die zachtjes 
zaten te kakelen. Het maakte grote 
indruk. Iedere zes weken worden hier 
160.000 vleeskuikens die de nacht ervoor 
uit het ei zijn gekropen afgeleverd. Deze 
kuikentjes worden gedurende vijf tot zes 
weken opgefokt. Het zijn bofkippen, zo 
benadrukt Henk, die een beetje boos 
is op de Stichting Wakker Dier die vele 
negatieve reclames Nederland inslingert. 
Het ontbreekt de kippen aan niets. Na 
vijf weken gaat 25% van de kippen al 
weg naar de slachterij omdat er anders 
te weinig ruimte is. De kuikens krijgen 
graan, maïs en soja. Het graan wordt in de 
regio geteeld. Als de stallen na zes weken 
leeg zijn wordt de mest verwijderd. Deze 
wordt verbrand en levert groene stroom. 
De stroom neemt Henk weer af. Er is dus 
sprake van een mooie kringloop. Henk 
doet ook aan akkerbouw, voornamelijk 
aardappelen, suikerbieten, tarwe en 
“industriegroenten”. Deze groenten gaan 
onder andere naar de HAK fabrieken. 
De filmploeg filmde de aankomst van de 
nieuwe kuikentjes. In Henks kraampje zul 
je aardappelgerechtjes en kleine kipsnacks 
aantreffen. 

Twee boeren ontbraken vanavond maar 
we hebben toch de nodige informatie 
van hen gekregen.

Aspergekweker s 
Frans (54) en 
Truus Vullings (61) 
met hun bedrijf 

vervolg op blz 19
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InterviewInterview

aan de Hoofdstraat zullen helaas fysiek ontbreken op het Heisafeest. 
Voor hen is het hoogseizoen, dus ze kunnen zomaar niet weg. Zij 
telen alleen asperges. In het vroege voorjaar zie je de activiteiten op 
het land: het opploegen van de aspergebedden en het folie leggen. 
Daarna, als de zon zijn werk heeft gedaan, begint het aspergesteken. 
Dit jaar extra vroeg, vanwege het mooie weer. De filmploeg heeft 
bij hen vorig jaar al het steken, sorteren en schillen gefilmd. Frans en 
Truus stellen geschilde asperges ter beschikking voor het Heisafeest. 

Last but not least, Piet Franzmann (64) van 
Franzmann Champignon  cul tuur BV, gele gen aan 
de Hommer sumse  weg. Piet heeft de algemene 
leiding in het bedrijf en de zorg voor de teelt. 
Zoon Niek (36) heeft de afdeling personeel en 
organisatie onder zijn hoede en is belast met de 
oogst van de champignons. 
Er worden hier maar liefst 20.000 kilogram 

champignons per week geteeld en je weet hoe weinig een champignon 
weegt! Dat is dus een enorme berg. Een teeltronde duurt vijf weken 
vanaf het vullen van de compost tot en met het oogsten van de 
champignons en het leegmaken van de teeltruimte (cellen). 
Dit proces is door de filmploeg vastgelegd. Champignons worden het 
jaar rond geproduceerd, het is een continu proces. Op dit moment 
wordt er veel aandacht en energie gestopt in een geheel nieuwe 
oogstmethode met een systeem dat de te oogsten champignons 
aanwijst. Dit systeem is uniek in de champignonwereld. Piet en Niek 

hebben er al veel lof over mogen 
ontvangen. 
Op het Heisafeest willen ze heel 
graag de Heijense mensen laten 
proeven van die heerlijke witte 
bolletjes en eventuele vragen van 
bezoekers beantwoorden. 

Ga zien die film op 8 juni en laat 
je verwennen met de lekkere 
hapjes! En bedenk dat deze 
groep onmisbare, hoogopgeleide, 
vrolijke mensen behoort tot een 
omvangrijk en zeer belangrijk deel 
van de maatschappij, dat zorgt 
voor de voedselvoorziening van de 
wereldbevolking en…. voor fleur 
en kleur aan het leven van alledag. 
Houd ze in ere!

Meer informatie over 
het Heisa feest: 
www.heijen.info/heisafeest

Van links naar rechts boven: Frans, Theo, Roel, Jos. Midden: Stephan, John. Onder: Albert, Sander, Johan, Henk
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Interview dorpsbewoner

Als wij aan het einde van het interview met dorpsgenoot Ron Wabeke zeggen dat we dit 

een heel boeiend gesprek vonden merken we meteen de woordspeling en hebben we de 

titel van dit verhaal. 

Ron Wabeke is rechercheur bij de politie in Noord-Limburg en dit bracht ons op het idee 

hem te interviewen. Gelukkig zei hij meteen ja.

De achtergrond van Ron
Ron werd 54 jaar geleden geboren in 
Bilthoven, had er een gelukkige jeugd met 
fijne ouders en een vijf jaar jongere broer. 
Ron hield van sport en na de HAVO wilde 
hij dan ook graag een sportopleiding gaan 
volgen. Hij werd in Sittard gekeurd voor 
de CIOS opleiding, maar toen kwam Ron 
er achter dat er toch heel veel mensen 
veel beter in sport waren dan hij. Wat nu? 
Omdat hij geen kantoorbaan ambieerde 
werd het de Politieschool in Apeldoorn. 
Dat was in 1978. De omgang met allerlei 
mensen en de mogelijkheid tot hulp 
verlenen waren voor hem de redenen 
aan deze opleiding te beginnen. Er ging 
een screening, een psychologische en 
medische test aan vooraf. Hij moest er 
intern verblijven, als broekie van nauwelijks 
18 jaar was dat toch een hele opgave. Na 
een jaar was de opleiding voltooid en kon 
Ron aan het werk. Als beginnend agent 
ben je volgens Ron “zo groen als gras” en 
word je “doperwtje” genoemd. De locatie 
waar Ron terecht kon was in Gennep 
Noord-Limburg. 

Eenmaal gestationeerd in Gennep moest 
hij meteen aan de bak. De praktijk is 
hard: ga maar eens een echtelijke ruzie 
oplossen tussen mensen die dertig jaar 

Een ‘boeiend’ gesprek 
 met rechercheur Ron Wabeke

ouder zijn dan jij! Ron maakte al in het begin van zijn 
carrière een ongeval met dodelijke afloop mee. Dan 
moet je bij de familie het slechte nieuws gaan brengen. 
Dat is heftig en dat zal het ook altijd blijven, zeker als er 
kinderen bij betrokken zijn. Ron: “Door samenwerking 
met meer ervaren collega’s leer je snel zwemmen in 
het diepe, je moet doortastend en duidelijk zijn.”

De politie vond onderdak voor Ron bij Hanna Bogers 
aan de Heesweg. Daar kreeg hij kost en inwoning maar 
ook gezelligheid en kon hij TV kijken. Zijn collega, die 
gelijk met hem begon in Gennep, woonde bij Lieske 
Broenen aan de Boxmeerseweg. Samen deden ze alle 
ervaringen op die bij het politievak horen: burenruzies, 
caféruzies, aanrijdingen, inbraken. Wat Ron wel eens 
opviel bij ruzies, had hij de dader overmeesterd, dan 
kwamen de omstanders op hem af: “ Heb je hulp 
nodig?” Nee, nu niet meer!

Na zijn inwoning bij Hanna kon Ron samen met zijn 
collega de bovenverdieping boven de slagerij van Sjaak 
Noy (nu slagerij Verheijen) in de Zandstraat huren. Dat 
gaf hen de mogelijkheid zelfstandig te wonen. In die 
woning moesten wat “vrouwenzaken” (lees inrichten 
en poetsen) gebeuren en daarvoor had Ron Anja 

Als beginnend agent ben je 
“zo groen als gras” 

en word je “doperwtje” 
genoemd.
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Ook in een redelijk brave plaats als 
Gennep gebeuren de gekste dingen op 
crimineel gebied, zo verzekert Ron ons. 
Helaas ook moordzaken. 

De vergelijking met series als Flikken 
Maastricht strookt totaal niet met 
de werkelijkheid. Daarin moet in drie 
kwartier een misdaad worden gepleegd 
én opgelost. Ron “Wij doen daar soms 
wel driekwart jaar over!” 

Anekdotes
Uiteraard kan Ron niet uitweiden over 
zaken waarmee hij nu en in het verleden 
bezig is geweest. Maar we krijgen toch 
nog wat leuke anekdotes te horen.

Toen hij nog in de Zandstraat woonde 
kwam er in de nachtdienst van Ron een 
melding dat jongens bezig waren de pas 
aangeplante boompjes in zijn straat te 
vernielen. Ron en zijn collega erop af. 
De jongens werden betrapt, niet alleen 
op het vernielen van de boompjes maar 
ze waren ook bezig Rons fiets, die bij 
zijn huis gestald stond kapot te trappen. 
Dat was nog eens een heterdaadje! 

Op een keer nam hij de bromfiets van 
een zekere Ronnie Jansen in beslag. 
Bleek later zijn buurman te worden! 

Ook uit de beginjaren: Er kwam een 
melding binnen: er liep een hond los in 
Heijen in het bos bij de Beukenlaan. Die 
hond had kippen doodgebeten, dus hij 
moest gevangen worden. Dat verliep 

Kessels, die bij supermarkt in Heijen werkte benaderd. Anja en Arna 
van de supermarkt zouden samen gaan poetsen in de nieuwe woning 
van Ron. Maar Arna was ziek en toen nam Anja’s zus Mariëtte deze 
taak van Arna over. Na het etentje bij Old Inn als dank voor de hulp 
bij de verhuizing sprong de vonk tussen Ron en Mariëtte over. Er werd 
een huis gebouwd aan de Heesweg, het stel trouwde in september 
1989 (dit jaar 25 jaar geleden dus!) en er kwamen drie kinderen, Niels 
(22), Tijn (19) en Merit (17). 

Recherchewerk
In Gennep kwam een vacature voor een rechercheur en Ron 
solliciteerde. Hij had al enige ervaring in het verhoren van verdachten 
en vond dat interessant. De rechercheopleiding wordt gegeven in 
Zutphen en duurt acht weken. Net voor de komst van zoon Niels 
werd de opleiding met succes afgesloten en kon Ron als rechercheur 
zijn loopbaan voortzetten. 

Wat doet een rechercheur?
Boeven pakken! Verdachten en ook getuigen verhoren. Vingerafdrukken 
en bloedsporen veilig stellen. Het onderzoek daarvan is het werk 
van de technische recherche. Ron is van de tactische recherche, zo 
legt hij ons uit: verhoor, huisdoorzoekingen, gestolen spullen vinden, 
hennepkwekerijen ontmantelen, fraude-, moord-, ontvoeringszaken. 
Dit alles moet ook op schrift gesteld worden en ook dat hoort tot 
Rons taak. Stel, er is bloed gevonden en het DNA is vastgesteld 
door de forensische recherche. Ron gaat met die informatie verder: 
waarom was dat bloed op die plek, waar zijn de gestolen spullen? vervolg op blz 22

Ron Wabeke

Dat was nog eens een 
heterdaadje!
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niet helemaal soepel. Om de hond uit 
te schakelen schoot Ron op de hond, 
(dat mocht toen nog) maar het schot 
trof geen doel. Dat wil zeggen…. Een 
paar uur later belden verontruste 
bewoners van de Heikampseweg de 
politie, zij hadden een schot gehoord 
en nu was er bij hen een dakpan van 
het huis kapot. De politie kwam kijken 
en ja hoor, de kogel afkomstig uit Rons 
wapen was daar ingeslagen, honderden 
meters verwijderd van de plaats waar 
het schot gelost was. En de hond? Die 
was intussen in geen velden of wegen 
meer te bekennen! 

Als politieagent word je soms ook bij de 
ME ingezet: zo moest Ron bijvoorbeeld 
naar Schiphol voor de beveiliging van 
de passagiers van de Israëlische EL AL 
vliegmaatschappij. “Dan liep je daar 
met een kogelvrij vest en een karabijn 

in je hand”. Maar Ron werd als ME’er ook bij voetbalwedstrijden, 
betogingen, ontruimingen zoals bij kerndemonstraties in Woensdrecht 
ingezet. Toen de paus in Nederland was had Ron ME dienst. Overal 
waar de paus was, was hij ook. Een boeiende ervaring.

Wat geeft voldoening?
Natuurlijk als je een zaak succesvol afrondt. Mensen bijstaan waar in 
huis ingebroken is, luisteren naar hun verhaal, betrokkenheid tonen bij 
slachtoffers. Ron heeft meegewerkt aan de oplossing van een overval 
op twee broers uit Gennep en van wie er één werd vermoord. De 
daders hiervan waren allemaal gepakt, op één na. Voor deze man 
liep een internationaal opsporingsbevel. Men wist dat hij meerdere 
namen gebruikte. Op een goede dag liep de man in de val. In Zweden 
gebruikte hij bij een routinecontrole de in het opsporingsregister 
bekende naam. Politie Gennep werd gewaarschuwd en Ron ging naar 
Zweden om de zaak uit te zoeken. Toen kon eindelijk het dossier 
gesloten worden, want het bleek inderdaad om de gezochte dader 
te gaan.

Heb je ook last van frustraties in je werk, Ron?
Ron: “Je bent gebonden aan heel veel bureaucratische regels, van elk 
detail moet een rapport geschreven worden. Het werk van de politie 

Interview

Het internaat waar het politieopleidingscentrum in was gevestigd. Hier verbleef Ron gedurende zijn opleiding intern.
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Werk en privé zijn strikt gescheiden, al 
laat hij er tegenover Mariëtte wel eens 
wat over los. Zijn passie is voetballen 
en dat doet hij al vanaf dat hij een 
manneke van een jaar of 6, 7 was. Nu 
valt hij soms in bij de veteranen. Hij is 
begeleider van het tweede elftal van 
VV Heijen, noemt het een geweldige 
club. Zijn hart ligt in Heijen, dat staat 
vast. Het toppunt van zijn integratie? 
De vraag of hij Prins Carnaval van de 
Wortelpin wilde worden in 2001. Dat 
had hij van zijn leven nooit verwacht.

wordt ook niet altijd gewaardeerd, vooral in het uitgaanscircuit niet. 
Het alternatief is dat ik dan in de Meldkamer of bij de Milieuafdeling 
zou moeten gaan werken. Maar dan toch maar liever dit.”

Ben je nu ook cynischer geworden?
Als je Ron aankijkt weet je meteen het antwoord al. Ron is een 
van nature vriendelijke, behulpzame en sportieve man. Hij kent zijn 
pappenheimers en neemt zijn werk eigenlijk vrijwel nooit mee naar huis. 

Ook bij de politie kun je plezier maken!

Een nog jeugdige Ron Wabeke in actie als agent

Een nieuwe rubriek 
is geboren! 
Heb je zelf een interessant beroep 
en wil je erover vertellen laat 
het ons dan weten. Wij komen 
met alle plezier langs voor een 
interview. Ook tips zijn welkom.
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Heisa

Jezus Christus, 
die geleden heeft 
onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, 
gestorven en begraven

Jezus is echt mens geweest. In zijn leven sloot Hij zijn ogen niet voor 
lijden, kwaad, vervreemding van God en dood. Hij neemt dit menselijk 
bestaan op zich, zonder er voor te vluchten. Kenmerkend voor Hem is 
zijn belangeloze liefde voor de mensen, voor zijn zusters en broeders. 
Deze liefde maakt de liefde van de Vader voor ons zichtbaar en 
tastbaar. Zo kunnen wij iets van Gods liefde ervaren. Hiervan zegt 
Johannes dat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar 
eeuwig leven zal hebben (3,16). Jezus was een en al goedheid; Hij 
zette zich belangeloos in voor zijn medemensen, en wel helemaal.
Dat het op zo’n afgrijselijke dood uitliep, lag aan de mensen. Ook 
toen is Jezus niet teruggeschrokken. Zijn liefde is zo groot dat Hij de 
uiterste consequentie, zijn dood, op zich nam. Hij maakte het voor 
ons goed en brengt verlossing tot stand. Jezus maakte de mensen vrij 
van hun overtredingen, Hij maakte hen goed en rechtvaardig. Hij geeft 
hen in deze wereld zijn heiligheid. De mensen zijn met God verzoend. 
Het volk is volk van God geworden. Wij zijn verbonden met Hem. We 
spreken dan ook van het nieuwe verbond. Dit alles is het werk van 
Jezus’ liefde, van de liefde van de Vader.
Jezus kon dit omdat Hij zich helemaal en liefdevol toevertrouwde aan 
zijn en onze Vader. In zijn dood, gevolgd door de verrijzenis, door de 
opstanding, overwint Hij de zonde, de dood en de machten van het 
kwaad. Hij treedt binnen in zijn heerlijkheid om voor eeuwig voor en 
bij God de Vader te leven. Jezus is onze voorloper en baanbreker; Hij 
maakt voor ons, zijn broeders en zusters, de weg naar de gemeenschap 
met God en naar het blijvende leven mogelijk.
Het handelen van God kan nu eenmaal niet met menselijke 
maatstaven beoordeeld worden. Ook toen mensen Jezus doodden, 
ging het Koninkrijk van God door. Jezus en de Vader hebben zich ook 
op dat moment niet van ons afgewend. De grootste zonde wordt 
gevolgd door de grootste liefde. Dood en mislukking zijn voor een 
christen geen einde, geen zwart noodlot, omdat God er leven uit doet 
tevoorschijnkomen. God maakt zich kenbaar als Kracht en Wijsheid 
voor hen die geloven en vertrouwen.
Pastoor H. Reijnen

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 33 
E: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: zie 
Maas- en Niersbode, 
en via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:   
www.heijen.info

Zaterdag 03 mei 
geen dienst

Zondag 04 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor 

Zaterdag 10 mei 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 11 mei 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 17 mei 
geen dienst

Zondag 18 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 24 mei 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is 
tevens kindernevendienst

Zondag 25 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Donderdag 29 mei 09.30 uur 
Hemelvaart, Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Mei
2014

vieringen in
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In maart jl. is Gerrit Vloet, na eervol ontslag van 
het bisdom, gestopt als penningmeester van de 
parochie. Hij is 12 jaar geleden als administrateur 
begonnen en vier jaar later toegetreden tot het 
kerkbestuur als penningmeester. Wij bedanken 
Gerrit voor zijn inzet van vele jaren en hebben 
dat laten merken met een kleine attentie.
Helaas hebben wij nog geen nieuwe 
penningmeester gevonden. Wel hebben wij 
een administrateur aangesteld zodat alle 
financiële handelingen doorgang kunnen vinden. 
Ook onze hartelijke dank aan deze Heijense 
vrijwilliger. Belangstellenden voor de functie 
van penningmeester zijn bij dezen van harte 
uitgenodigd zich bij het kerkbestuur te melden.
Het kerkbestuur

Wijziging 
kerkbestuur

-  Vorig jaar hebben we gemeld dat het raampje 
in de Mariakapel kapot was. Inmiddels is er een 
nieuw raampje geschilderd dat momenteel van een 
voorzetraam wordt voorzien. Na plaatsing hoort u 
weer van ons.

-  De geluidsinstallatie, met name bij het altaar, werkt 
nog steeds niet naar behoren. Er is al van alles 
geprobeerd maar helaas tot nu toe zonder resultaat. 
Hopelijk is het probleem als deze Hèjs Nèjs uitkomt 
nu toch echt opgelost.

-  Helaas is de palmpasenoptocht voor de kinderen dit 
jaar, door diverse omstandigheden, niet doorgegaan. 
Een van de redenen is dat het schoolkoortje nog 
geen begeleider heeft kunnen vinden. Daarom 
nogmaals de oproep: wilt u drie keer per jaar het 
koortje begeleiden, neem dan contact op via mail: 
frankenmaike@hotmail.com of telefoon: 0485-
518784. Hartelijk bedankt, mede namens de 
kinderen en de familieliturgiegroep.

Klein nieuws van 
het kerkbestuur

Heisa

Mees van Hoof, Nieuwwijkstraat 54, is op 22 maart 2014 
gedoopt. 
Op 5 april jl. heeft Sofie Janssen, Dalweg 4, het doopsel 
ontvangen. 

Wij wensen Mees en Sofie alle goeds en een gelukkige 
toekomst samen met hun ouders en verdere familieleden.

Doop



 

Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

www.walk.nl

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl
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Service Vonk Groep 

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807 

F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:

-    Sanitair
-    Verwarming
-    Service en onderhoud
-    Loodgieterswerk 

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:

-    Zonnepanelen
-    Zonneboilers
-    Warmtepompen
-    Zonnekoeling

Wilt u meer informatie over een (duurzame) installatie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op! 

Vakinstallateur

Adv. Vonk A5 algemeen.indd   1 30-01-2012   10:18:05
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Geknipte 
doordenkertjes

Een kapper miste op een haar 
na de eerste prijs.

Toen bleek dat de kapper bij 
een klant te rigoureus tewerk 
was gegaan, krulde het.

Kappers weten vrouwen met haartooi te versieren.  

Wordt er aan leerling-kapsters alles haarfijn uitgelegd?

Twee dames bij de kapster: “ Heb jij ze al lang kort?”  
“Nee, ik heb ze maar kort lang gehad.”

Zeker in de kapperswereld komt scheiding voor.

Wie raakt zijn wilde haren nog kwijt, nu de 
kapperstarieven zo hoog liggen?

De kapster laat mooie golfslagen zien op de baan.

De amandel is geknipt voor banket.

door Paul Rongen

Doordenkertjes
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

Kent u het oranjegevoel? Of bent u gewoon benieuwd wat we voor 
uw organisatie kunnen betekenen? Voor al uw online en offline con-
cepten, acties en reclame-uitingen kunt u bij ons terecht. Voor meer 
informatie bezoek onze website of kom een keer langs in de tramhalte. 

Wij hebben 
het oranjegevoel!

...het hele jaar door!

j



Hèjs Nèjs
april 201428

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

De lente is al volop begonnen, eigenlijk kun je wel zeggen dat het 
helemaal geen winter is geweest. De maand maart, die soms toch nog 
wel erg koud kan zijn, heeft temperaturen bereikt tot over de 20 graden 
Celsius.
De natuur ontwaakt; bloesem en fris groen blad laat zich al zien en 
ook de bruine kikker is al vroeg actief. De mooie foto van dit bruine 
kikkerpaartje werd begin maart gemaakt door Piet Manders en in de 
Drie Vijvers werden op 11 maart al klompen kikkerdril gevonden.

Voorkomen
De bruine kikker komt overal in Nederland voor. Hij leeft op vochtige 
plaatsen onder struikgewas, in weilanden naast sloten, in bossen en 
heidevelden. Het is de meest verbreide kikkersoort van Europa. 
Over het algemeen leeft de bruine kikker vooral op land en komt 
alleen in de lente, voor de voortplanting, in het water. Ook als het 
erg warm en droog is gaat hij wel eens het water in maar dat is om 
uitdroging te voorkomen. Hij kan heel goed tegen kou en gaat soms 
pas in november in winterslaap om in februari al weer tevoorschijn te 
komen. Hij overwintert in schuilplaatsen op land (denk aan omgevallen 

boomstammen waar hij onder kruipt), maar 
ook in modderbodems van sloten. 

Uiterlijk
De bruine kikker heeft een korte, stompe 
snuit en wordt  7 tot 9 centimeter groot. 
Mannetjes blijven kleiner dan vrouwtjes. 
De kleurtekening varieert van donker 
groenachtig tot grijs en kastanjebruin met 
vlekken. De buik is lichter. Kenmerkend 
bij de bruine kikker is de donkerbruine, 
driehoekige oogvlek.Groene kikkers 
en padden missen deze vlek. De ogen 
zitten aan de zijkanten van de kop. Het 
trommelvlies (als kleine ronde verdikking 
op de oogvlek te zien) is iets kleiner dan 
het oog. Kikkers hebben lange achterpoten 
met zwemvliezen. 

De Bruine kikker (Rana temporia)
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InterviewHèjje - Natuurlijk - Mojjer

Voortplanting
De bruine kikker is samen met de heikikker 
de eerste kikker die in het voorjaar aan de 
voortplanting begint. Voor de voortplanting 
gebruikt de bruine kikker bij voorkeur 
een poel met een ondiepe oeverzone en 
enige plantengroei. Zoals op de foto te 
zien is heeft het vrouwtje haar buik vol 
met kikkerdril; het mannetje zit boven op 
haar (in amplex heet dat met een moeilijk 
woord) om er als de kippen bij te zijn als zij 
de eitjes gaat leggen in ondiep, warm water. 
Zo weet hij zeker dat hij de eerste is die 
haar eitjes bevrucht.

De klont eitjes noemen we dril (omdat elk 
eitje is ingepakt in een doorzichtig gelei-
omhulsel en het er heel drillerig uitziet). De 
eitjes zijn zo ingepakt om ze te beschermen 
tegen beschadiging. Tegelijkertijd werkt 
het dril ook als een soort lens, om de 
zonnewarmte op te vangen. Dit is heel 
belangrijk want de ouders zorgen verder 
niet meer voor de eitjes. Als de klomp dril in 
het water ligt begin de “drilpiraterij”; andere 
mannetjes die geen vrouwtje hebben 
kunnen vinden proberen door de klomp 
voorzichtig in stukken te scheuren de eitjes 
te bevruchten.

Na enkele weken komen de eitjes uit en verschijnen de zogenaamde 
dikkopjes, die van een soort visje langzaam veranderen in een klein 
kikkertje van ongeveer 1,5 cm. De kleine kikkertjes klimmen dan massaal 
aan land en zijn na een jaar ongeveer 5 centimeter groot. Het duurt dan 
nog 2 tot 3 jaar voordat ze geslachtsrijp zijn en een eigen MEGA-gezin 
kunnen gaan stichten

Egyptische mythologie
De Egyptische mythologie is de 
verzameling van de verhalen 
over de goden zoals die in het 
oude Egypte vereerd werden
In het oude Egypte was de 
kikker heilig. Men dacht dat 
kikkers vanzelf uit de modder 
waren ontstaan en dus het 
geheim van het leven kenden. 
Oergoden werden dan 
ook vaak als mannen met 
een kikkerkop afgebeeld. De geboortegodin Heket was een van de 
beschermsters van zwangerschap en geboorte en werd afgebeeld met 
een kikkerkop. Een mogelijke relatie tussen de kikker en de geboorte is 
de houding van de kikker terwijl hij zit, die overeenkomt met de houding 
van het kindje in de baarmoeder. De grote hoeveelheden jonge kikkers 
die elk voorjaar verschenen waren het eerste teken van het wassen van 
de Nijl, en dus van de terugkeer van de vruchtbaarheid van het land en 
de natuur. 

Wij wensen jullie een heerlijk voorjaar
Paul en Martha
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

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
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte
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Een dag per jaar
Zijn wij stil in Nederland
En in een paar minuten
Smeden wij een band

Een band met ons verleden.
Met mensen,

Die er niet meer zijn
Met mensen

Die wij niet kennen
Maar die ons dierbaar zijn

Een dag per jaar 
zijn wij stil in Nederland.

En met hen die ons verlieten
Smeden wij een band

Want met hun moedig gedragen
Kunnen wij in vrijheid alles doen

Twee minuten stilte is alles wat zij vragen
Twee minuten stilte voor wat zij hebben verdragen

Twee minuten stilte voor de mensen van toen.

Annie de Rijck

Dodenherdenking 2014

Harrie
Typemachine
Titia Geertman

Harrie
Potlood

Harrie
Tekstvak
www.erepeloton.nl/Gedichten/4mei-dodenherdenking.html

Harrie
Tekstvak
Titia Geertman



Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag:
11.30 uur tot 22.30 uur

Zondag: 13.00 tot 22.30 uur

Maandag gesloten

Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl
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Impressie Lenteavond

Fotocollage van de Lenteavond op 
zaterdag 5 april, met dank aan Piet Manders.
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Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’. Het wordt in Heijen dank-
zij onze adverteerders gratis ver-
spreid. Abonnementen voor perso-
nen, instanties en bedrijven buiten 
Heijen zijn mogelijk. Abonneren 
of informatie hierover via e-mail: 
dorpsblad@heijen.info of via on-
derstaand correspondentieadres.

Het maandblad is een informatie-
bron voor alle bewoners en bedrij-
ven van Heijen. Het wordt huis-
aan-huis verspreid. 

Abonnement Hèjs Nèjs aanvra-
gen: bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info Eventueel 
per telefoon 0485-513506. Kosten 
per jaar: € 25,- exclusief verzend-
kosten; inclusief verzending in 
Nederland € 50,-

Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? 
Stuur een e-mail naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 

Redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

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

Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)

Oplage:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van bij-
dragen in de vorm van teksten etc. 
tot uiterlijk de 1e van de maand; 
fotomateriaal bij voorkeur tot een 
week hiervoor.

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Zaterdag 26 april 
Vanaf 13.30 uur

Oranje Comité - Koningsdag

Donderdag 1 mei 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 4 mei
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Vianen Vooruit 1

Zondag 4 mei
14.30 uur Schietterrein “De Maasarm”

Gilde Sint Dionysius - Koningschieten

Zondag 4 mei’
19.00 uur Parochiekerk Milsbeek

Gemeentelijke dodenherdenking m.m.v. 
Gilde Sint Dionysius

Donderdag 8 mei 
Aanvang 17.15 uur

Zij Aktief - Eten bij R.O.C. Cuijk

Zaterdag 10 mei
11.00 - 16.00 uur

Nationale Molendag:  
Gerarda molen Heijen is geopend

Zaterdag 10 mei
20.00 uur

Café “Plan B” - 30+ avond

Zondag 11 mei  
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 18 mei 
Aanvang: 7.00 uur

Zij Aktief - Dauwtrappen en ontbijt

Vrijdag 23 mei en Zaterdag 24 mei
Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Jeugdkamp

Zaterdag 24 mei
14.00 uur Sportpark “de Heikamp” 

(voetbaltoernooi)
20.00 uur Sportpark “de Heikamp” 

(muzikale avond)
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi en 

Muzikale avond m.m.v. Slashback 

Zaterdag 31 mei
20.00 uur D’n Toomp

Gilde Sint Dionysius - Koningsreceptie en -bal 
m.m.v. SBS Sounds

Donderdag 5 juni 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Vrijdag 6 juni
20.00  -  23.30 uur

Heisa: Jeugddisco

Zaterdag 7 juni
13.30  -  17.00 uur

Heisa: Muziek voor iedereen

Zaterdag 7 juni
20.00  -  01.00 uur

Heisa: Muziekband Anderkovver

Zondag 8 juni (1e Pinksterdag)
Vanaf 13.00 uur

Heisa: Op z’n agrarisch! Met Pruuvenement

Zondag 8 juni (1e Pinksterdag)
Vanaf 16.00 uur

Heisa: Optreden van De Gelsings

Maandag 23 juni
Aanvang: 18.30 uur

Zij Aktief - Bezoek aan Via Sana Mill

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:
28 mei 2014.

Agenda 2014 Belangrijke telefoonnummers

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

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 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 Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

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

Bibliotheek op school   
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank  0485 - 512053

Ziekenhuis: 
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen  0485 - 845000

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

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Dierenambulance:  
Dierenambulance 
Nijmegen e.o. (DAN)  024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen  0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767



ZIE JE NOU WEL 
DAT HET OPVALT?

Hier kan ook uw 
advertentie staan!

Neem voor alle 
mogelijkheden contact op 

met Jan Teerling, 06-50805738 


