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Bart Linssen en Paul Giepmans
wonen en werken in Brussel
de dierenpraktijk
van Josefien Hagenaars
Vriendengroep ZIOL
bestaat 45 jaar

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!

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

Vakinstallateur
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Na het WK-toernooi had het Nederlandse elftal een dipje. Bij de redactie
hebben we daarvan gelukkig geen last na de jubileumuitgave van vorige maand.
Waarvan akte. Voor u ligt weer een Hèjs Nèjs met een keur aan artikelen,
berichten en foto’s. Ik wijs op het interview met ZIOL, met Paul Giepmans en
Bart Linssen, met Josefien Hagenaars, wie kent haar ( nog) niet?, het bestuur van
Hèjje Mojjer laat van zich horen, een mededeling over de fotoquiz, etc.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier!

ERWIN VINCK
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Column
WINTERSLAAP?
Een winterslaap is niets voor mij! Voor u wel? Ja, het
wordt kouder, er gebeuren alleen maar nare dingen in
de wereld, lijkt het. Dan zou het wel prettig zijn om onder te duiken en na een paar maanden weer op te staan,
lekker slank, uitgerust en vol goede moed om weer verder te gaan. Maar dat is wel een gemakkelijke weg, zo
op de keper beschouwd. Zo zijn we niet getrouwd en
bovendien zal de wereld er na een paar maanden echt
niet zo uit zien als je zou willen. Dat blijft een utopie. In
de dierenwereld is een winterslaap voor sommige dieren een noodzaak. Instinctief zorgen ze voor een vetlaag, duiken onder, koelen af, ademen minder etcetera.
Voor ons mensen ligt dat anders. We moeten verder
bouwen aan de wereld in het algemeen en aan Heijen

in het bijzonder, de molens moeten doordraaien. We
kunnen daarom niet achterover leunen, maar moeten
de handen uit de mouwen steken om de leefbaarheid
op peil te houden.
Als je door Heijen fietst, loopt of met de auto rijdt, zou
je denken, gebeurt hier nog wat? Er zijn natuurlijk niet
zoveel mensen op straat als in een grote stad, waar al
die winkels en kantoren bezocht moeten worden, maar
in een dorp is men vooral onderweg naar zijn of haar
werk of verenigingsactiviteit in de sporthal of het voetbalveld, tennispark, zaal enzovoort Daar gebeurt het
wat het leven in een dorp zo aangenaam maakt: samen
sporten, muziek maken, schieten bij het gilde, feest vieren, lezingen bijwonen en ga maar door. En ben je daar
niet mee bezig, dan zijn er de huishoudelijke bezigheden, hobby’s en natuurlijk is een boswandeling ook niet
te versmaden.
Het leven in een dorp is zo gek nog niet, en wil je je
in de drukte storten, dan zijn de verbindingen met de
buitenwereld vanuit Heijen een peulenschil met al die
(snel)wegen in de nabijheid. Och, Heijen staat eigenlijk
in het centrum van de wereld. Daar past geen winterslaap bij.

De lekkerste oliebollen!
Voor de lekkerste oliebollen hoeft u ook dit jaar niet
de deur uit.
VV Heijen en Heijs Hepke bezorgen namelijk op
31 december vanaf 09:00 uur huis aan huis de
versgebakken oliebollen.
We gaan in heel Heijen rond en zoals beloofd beginnen
we dit jaar in de buurt van Boommarterstraat en
Hermelijnstraat.

Oliebollenactie Jeugd V.V. Heijen
31 december
Genieten van heerlijke oliebollen tijdens de jaarwisseling?
De Jeugd van V.V. Heijen komt bij u langs op oudjaarsdag.

Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de oliebollen ook
zelf afhalen bij Eeterij Heijs Hepke.
Namens VV Heijen en Heijs Hepke wensen wij u alvast
een fijne jaarwisseling en een gezond en sportief 2015.
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Vanaf 9.00 uur ook te koop bij Heijs Hepke.

Verenigings- en ander nieuws

Wie wordt de beste ‘Maestro’ van
fanfareorkest EMM?
Maestro: onder ons beter bekend onder de naam chef
dirigent.
Maestro is een van oorsprong Brits amusements
programma van de BBC. Dit programma was een
dusdanig kijkcijferkanon dat er al snel ook een
Nederlandse versie van is gemaakt. Bij dit programma
worden bekende gasten “zonder dirigeerervaring”
uitgenodigd om de rol van chef dirigent op zich te
nemen. Dit leidt soms tot humoristische uitbarstingen,
maar zeker tot emotionele en gepassioneerde taferelen.
Wij nodigen u van harte uit om dit met al uw muzikale
zintuigen te komen ervaren.

Binnenkort zullen de gastdirigenten aan u gepresenteerd
worden. Bent u ook zo nieuwsgierig wie de Maestro
kandidaten zijn? Houd dan het Hèjs Nèjs in de gaten of
de social media via Facebook.
Wie is volgens u in staat om het orkest van EMM in
de juiste balans te brengen? Wie zal die felbegeerde
titel ‘Maestro’ in de wacht slepen? Reserveer dan nu
alvast in uw agenda: zaterdag 25 april 2015 voor
een onmiskenbare muziekavond met een groot
competitief gehalte. Het evenement vindt plaats in
gemeenschapshuis D’n Toomp.

Vijf bekende personen uit Heijen en omstreken met
passie voor muziek gaan strijden voor de felbegeerde
titel ‘Maestro’. Zij zullen die avond de bezielende
leiding van fanfareorkest EMM op zich nemen die in
het dagelijks leven onder leiding van onze chef dirigent
Emile Stoffels staat.
Waar moet een echte Maestro over beschikken?
Uitstraling, emotie, een absoluut gehoor, gevoel voor
ritmiek, kennis en kunde van de talloze tempovariaties
en het overbrengen van de juiste balans. Deze
kwaliteiten dienen zij naar de orkestleden over te
brengen teneinde die klank en kleur in een muziekstuk
te leggen zoals ooit door de schrijver/componist
bedoeld is.
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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

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.
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Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!
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Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Bericht van het bestuur

Bericht van

het bestuur

Tegen de tijd dat dit u dit stukje leest is Sinterklaas al vertrokken
en staat de kerstboom weer te stralen aan de Hoofdstraat.
Wederom kan Heijen terug kijken op een mooi jaar met leuke
en memorabele momenten zoals de unieke Heisafeesten, het
benefietconcert van de Slagwerkgroep, 60 jaar KBO en vorige
maand de 50e Hèjs Nèjs! Verder is er begin dit jaar door de raad
besloten dat het kernplan in Heijen doorgaat en dat de nieuwbouw gepleegd gaat worden op het veld aan
de Hoofdstraat. Na deze uitspraak zijn er veel gesprekken geweest tussen de gemeente en Hèjje Mojjer en
is gesproken met de politieke partijen en Destion. Al met al willen we dat er wat gaat gebeuren, maar tot op
heden verloopt dat zeer moeizaam. Voor volgend jaar blijven we druk zetten op uitvoering van de plannen,
maar we zijn ook benieuwd hoe de gemeente omgaat met hun nieuwe zorgtaken en hoe ze de participatiewet
uit gaat voeren. Met betrekking tot het bestemmingsplan Hoogveld heeft de gemeente van de Raad van State
de opdracht gekregen het bestemmingsplan te repareren, omdat er een bedrijf bezwaar heeft aangetekend.
Hèjje Mojjer werkt samen met de bewoners en de gemeente aan een oplossing hiervoor.
Voor Hèjje Mojjer was 2014 een mooi jaar met 5 jaar Heisafeesten en de 50e keer Hèjs Nèjs in de brievenbus.
In januari is de site www.heijen.info 5 jaar in de lucht en in februari bestaat de vereniging zelf officieel 5 jaar, wat
we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Ook de carnavalsvereniging viert feest met het 55-jarig bestaan
en wie wordt toch de 55e prins van de Wortelpin?
Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling, en een gezond 2015!!
Bestuur Hèjje Mojjer
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Hoe is het toch met...

Wij waren veruit de meest óntalentvolle voetballers
in de jeugd van VV Heijen….
In het kader van onze rubriek Hoe is het toch met…. waarin we gesprekken voeren
met mensen die geboren en getogen zijn in Heijen maar hun geluk elders in de
wereld hebben gevonden, spraken we onlangs met Paul Giepmans en Bart Linssen,
die beiden in Brussel wonen en werken.
We treffen het tweetal op het station in
Nijmegen, bij Starbucks, waar we hoe kan het
anders, een forse kop koffie voorgeschoteld
krijgen. Het tweetal is zeer goed met elkaar
bevriend. Dat maakte het nog interessanter
om ze samen te interviewen. Ze hebben er
ook duidelijk zin in. Ze kennen elkaar al vanaf
de kleuterschool, of misschien van daarvoor
al. Paul is welgeteld maar twee dagen
ouder dan Bart. Ze zijn nu 29 jaar. Samen
doorliepen ze de basisschool. Daar schreven
ze in het door hen opgerichte klassenblaadje
dat om redenen die ze nu niet meer weten
het “Algemeen Trienblad” heette. Hierin
stonden zelfbedachte reclames, verslagen
van ‘belangrijke gebeurtenissen’ op school
en natuurlijk enorm veel roddels. Ze waren
allebei misdienaar en ze speelden samen in
de jeugdteams van VV Heijen. “Wij waren
veruit de meest óntalentvolle voetballers in
de jeugd van VV Heijen” geven ze eerlijk toe.
Maar Paul heeft wel nog jaren met veel plezier
bij de senioren gespeeld en heeft zowaar nog
een paar doelpunten op zijn naam staan, zo
vertelt hij.
Na de basisschool volgde jarenlang de
dagelijkse fietstocht op en neer naar Boxmeer,
naar het Elzendaal College. Bart ging na de
brugklas naar de HAVO en Paul naar hetVWO.
Vakantie- en weekendbaantjes vervulden
ze ook samen. Bijvoorbeeld bij restaurant
‘Mozart’, nu wokrestaurant Molenzicht, dat
ze samen aanduiden als ‘het Schnitzelparadijs’.
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Wie kent het nog! Een stroom van herinneringen maakt het
bij de heren los. Ze kunnen nog gieren van het lachen om
een collega die uit een wortel een konijn kon snijden.

“Daar schreven ze in het door
hen opgerichte klassenblaadje
die om redenen die ze nu niet
meer weten het “Algemeen
Trienblad” heette.”
Bart Linssen
Bart Linssen, zoon van Peter Linssen en Thea Hopman ging
na de HAVO in Nijmegen HBO Bedrijfseconomie studeren.
Nadat hij afstudeerde op zijn 21e, adviseerde Paul Bart
verder te studeren op de universiteit, waarna Bart besloot
om aan een studie Politicologie te beginnen Hij werkte naast
zijn studie twee dagen per week als “assistent secretaresse”
op de afdeling hematologie van het Radboud UMC en later
op de afdeling Laboratoriumgeneeskunde, waar hij “carrière”
maakte als assistent controller. De studie Bedrijfseconomie
kwam dus goed van pas. Bovendien lunchte hij er iedere
week een keer met zijn vader Peter, die al sinds Bart zijn
geboorte in het Radboud werkte. Daar bewaart Bart zeer
goede en waardevolle herinneringen aan.Vader Peter is zoals
we weten twee jaar geleden overleden.
Tijdens zijn studie was Bart politiek actief geworden bij de
SP, waar hij al wel langer lid van was. Hij was betrokken bij
demonstraties en van de jongerengroep in de SP. Zo voerde
hij in Nijmegen actie voor een OV-kaart voor MBO-ers, en
de aansluiting van station Nijmegen op het nachtnet van

Hoe is het toch met...

Bart en Paul tijdens het interview bij Starbucks
de NS. In vrijwel alle steden rijdt ’s nachts een aantal treinen, behalve in
Nijmegen. Vanaf volgend jaar zal dit worden gerealiseerd.
Na drie jaar haalde Bart zijn bachelor, waarna hij voor de masteropleiding
Politieke Economie voor een jaar naar Engeland verkaste. Op de universiteit
van Sussex schreef hij zijn scriptie over de machtsverhoudingen rondom
staatsschuld. Dat was in 2011. In september keerde Bart terug en ging
nadenken over zijn toekomst. Weer bij het Radboud? Of toch een hele
andere leuke baan? Het werd een droombaan. Bart werd beleidsadviseur bij
Verenigd Links in het Europees Parlement. Hij vertegenwoordigt de SP in de
voorbereidingen op de plenaire vergaderingen. Vooraf wordt bijvoorbeeld
bepaald hoeveel spreektijd iedere groepering krijgt. Vanwege de beperkte
spreektijd moet je samen goed afspreken wie gaat spreken tijdens welke
debatten. In de groep met de SP zitten bijvoorbeeld ook Die Linke uit
Duitsland en Front de Gauche uit Frankrijk. De onderlinge taal is Engels,
maar Bart kan het Duits en Frans ook goed volgen.
Zijn salaris is gelijk aan de bekende sobere SP-norm, maar de nodige
onkosten worden vergoed. Zo kan hij naast een appartement in
Brussel ook zijn woning in Nijmegen aanhouden. Elke maand zijn er
vergaderingen in Straatsburg, daar heeft Bart een vaste hotelkamer. De twee
Europarlementariërs waar Bart veel mee te maken heeft zijn Dennis de
Jong en Anne-Marie Mineur. Dennis is onder andere woordvoerder Interne
Markt en Consumentenbescherming, het terrein waarop Bart hem adviseert.
Hier komen enorm veel onderwerpen voorbij, van passagiersrechten in de
luchtvaart tot de Europese aanbestedingswetten.
Het wonen in Brussel en Straatsburg heeft wel gevolgen voor zijn sociale
leven. De meeste contacten in Brussel zijn werk gerelateerd. Bart vertelt

ons over de “Brussel Bubbel”. Iedere
donderdagavond zit een hele groep
Europarlementariërs, assistenten, stagiaires
en lobbyisten op het Luxemburgplein
voor het Parlement. Het kliekje blijft
maar aan elkaar hangen. Wel goed voor
het netwerken maar dat kan ook zonder
die donderdagse club is Bart van mening.
Vandaar dat hij in de weekenden meestal
in Nijmegen te vinden is. Onlangs is er een
Nijmeegse vriendin in zijn leven gekomen
en als het in december nog aan zou zijn
mochten we dit in dit verhaal vermelden.
Het is moeilijk om ergens te settelen dus
wellicht moeten er in de toekomst toch
keuzes gemaakt worden. Maar voor het
moment bevalt dit leven Bart zeer. Hij volgt
ook de Gennepse politiek en is verheugd
over de enorme zege die de SP behaald heeft
bij de laatste gemeenteraadverkiezingen. Hij
vindt het belachelijk dat er in Heijen geen
pinautomaat meer is. Het zou volgens hem
met een beetje politieke inzet en een klein
geldbedrag zo te regelen zijn. Wij hopen
dat deze aanbeveling zal landen in Gennep!
Bart wil daarbij best helpen.
vervolg op blz 11
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18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

Onze 10-kleurenpers staat
hier garant voor. 7 dagen per week,
24 uur per dag.
Dit is slecht één machine uit ons
machinepark De rest van ons
machinepark doet er niet voor onder.

OFFSET & DIGITAL PRINTING
PRINT MANAGEMENT
HEARTS PLAYINGCARDS

Nieuw in Gennep:
levensechte poppen !
Fantastisch voor uw (klein)kinderen,
maar ook een mooie aanvulling op uw poppenverzameling!
Kom gerust zelf kijken in onze nieuw geopende winkel
aan de Willem Boyeweg 118a in Gennep (Naast de Zuid Markt)

Bij inlevering van deze bon:
10% korting op een pop.
(uitgezonderd aanbiedingen)
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www.le-poppen.nl
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L.E. Products & Inn. BV, Tel: 0485-530134, info@le-products.nl
Openingstijden winkel: ma-vr van 9.00 - 12.30 uur
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“Iedere donderdagavond zit een
hele groep Europarlementariërs,
assistenten, stagiaires en lobbyisten op het
Luxemburgplein voor het Parlement. Het
kliekje blijft maar aan elkaar hangen”
Paul Giepmans
Paul Giepmans, zoon van Jan en Paula Giepmans uit de Beukenlaan is zoals
gezegd twee dagen ouder dan Bart. Na het VWO volgde hij de studie
bestuurskunde in Nijmegen. Aan het einde van zijn studie woonde hij een
half jaar in Den Haag, waar hij stage liep bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Via het Erasmusprogramma dat studenten in staat stelt in andere Europese
landen te studeren ontmoette hij in Nijmegen de Poolse Sylwia, waar hij
inmiddels mee getrouwd is. Ze besloten hun geluk in Brussel te beproeven.
Ze vonden beiden een baan en daar wonen ze nu al vijf jaar. Paul werkt als
beleidsanalist bij een organisatie die bijdraagt aan de verbetering van de
gezondheidszorg, bijvoorbeeld door het vertalen van onderzoeksresultaten
naar praktische aanbevelingen.
Wetenschappelijke onderzoekers schrijven rapporten of studies over
zorgbeleid waarvan zij denken dat deze interessant kunnen zijn voor
politici en beleidsmakers. Sommige studies zijn echter heel statistisch, of de
aanbevelingen zijn niet bruikbaar in de praktijk. Er staan grafieken en cijfers in
die voor niet-ingewijden moeilijk te volgen zijn. En als een dergelijk rapport
daardoor onleesbaar is geworden, verdwijnt het wellicht in een lade en ligt
daar te verstoffen. Dat is jammer. Ook voor de onderzoekers, want hun
werk kan wel van toegevoegde waarde zijn. De organisatie waar Paul werkt
buigt zich over deze rapporten en levert de vertaalslag zodat deze voor
praktijkmensen beter bruikbaar zijn, en ze het nut van het onderzoek inzien.
Het werk houdt in dat Paul regelmatig op reis moet door de Europese
lidstaten om te praten met zorgprofessionals, beleidsmakers, managers of
politici.
In Eurobubble-kringen, zoals dat zo mooi heet, is dit soort uitleg heel
gebruikelijk. Informatie bruikbaar maken voor de praktijk is de essentie
van Pauls beroep. In Brussel worden vaak besluiten genomen over de
gezondheidszorg. Welke minimum eisen moeten worden gesteld aan deze
zorg? Dat is voor elke lidstaat verschillend, want verschillende landen kennen
verschillende systemen die allemaal anders functioneren. Want al denkt
Brussel dat allerlei zaken per se in Brussel moeten worden geregeld, vaak
kunnen deze veel beter in het eigen land geregeld worden, of dicht bij de
werkvloer. De Europese Commissie stelt wetten voor en het parlement en de
raad (dus de lidstaten) moeten het samen eens worden. Het blijft belangrijk

kritisch te kijken wat op welk niveau het
best geregeld kan worden.

“Informatie bruikbaar
maken voor de praktijk
is de essentie van Pauls
beroep”
De banen van beide vrienden vergen veel
uren, je moet niet denken dat je alles in
40 uur per week geregeld krijgt. Maar Paul
bouwt bewust ook vrije tijd in. Je kunt
niet altijd aan het werk zijn. Bart echter
beschouwt zichzelf als een betaalde activist.
Voor hem weinig scheiding tussen werk en
privé.
Nu Paul en Bart allebei in Brussel wonen,
proberen ze iedere maand een keer samen
te lunchen en bij te praten. Heijen zit nog in
hun genen. Ze komen er op familiebezoek.
Bart vindt zichzelf een “politieke junky”. Hij
vindt politieke zaken, ook op lokaal gebied,
heel interessant.
Paul vindt de verschillende initiatieven in
Heijen mooi, zeker omdat men samen
de schouders eronder zet. Als voorbeeld
noemt hij het Hèjs Nèjs, dat hij altijd
doorleest als hij op bezoek is in Heijen. Door
samenwerking krijg je het beste resultaat.
En… Hij volgt nog steevast de verrichtingen
van VV Heijen. De kampioenswedstrijd van
afgelopen mei volgde Paul via Twitter. Na
de bloedstollende 94e minuut klonk er een
oerkreet door de Brusselse metro…..
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS
Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw
keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnen

Shutters

Glas

Molenstraat 53,
53, 5431
5431 BW
BW Cuijk,
Molenstraat
Cuijk, Tel.:
Tel.: 0485
0485 -- 32
32 17
17 87,
87
www.peters-decohome.nl
www.peters-decohome.nl

Boeren met ambitie
Heeft uw dier jeuk, krabt het continu en likt het de huid
kapot of heeft het spijsverteringsstoornissen?
Kan uw dierenarts u niet meer helpen of krijgt het dier
zware medicijnen als prednison of cortison?
Wilt u uw dier op een natuurlijke manier helpen, zodat
het weer lekker in zijn of haar vel zit?
Dierenpraktijk Maasduyn helpt uw dier van de klachten

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.

af, met bioresonantie en de juiste voeding!

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het
boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten,

Informeer vrijblijvend:
Josefien Hagenaars
Lankerseweg 3		

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

6598DH Heijen		
www.maasduyn.nl
praktijk@maasduyn.nl
0485-532535
06-22472021

www.forfarmershendrix.nl

Boeren met ambitie

Meet & Greet

Meet & Greet

Sanne Kroon

In deze rubriek zal steeds een jongere tussen de 12 en 18 jaar
uit Heijen zichzelf voorstellen aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt
ook de volgende die het lijstje zal invullen. Deze keer maken
we nader kennis met SanneKroon.

Naam

Sanne Kroon		

Geboortedatum en plaats

13 augustus 1997 te Nijmegen

Waar woon je in Heijen

Op Boslaan 6

Op welke school/opleiding zit je

ROC Nijmegen opleiding Secretarieel

En in welke klas/jaar

2de jaar

Weet je al wat je wilt worden?

Ik wil graag een baan vinden in het bedrijfsleven als secretaresse of HRM medewerkster

Wat zijn je hobby’s

Dansen, winkelen, en afspreken met vrienden

Heb je een huisdier en zo ja, welk

Ja, onze vissen in de vijver

Verdien je een zakcentje bij en zo ja, waar
of waarmee?

Ik ben Hulpkracht bij Jan Linders op de Koeling

Wat houd je op dit moment erg bezig
en waarom (denk aan sport, politiek,
het nieuws, een persoon of toestand)

Afgelopen tijd was ik vooral bezig met de zittingsavonden
daarnaast ook de carnaval die er weer aan komt

Wat is je favoriete TV programma

Mijn favoriete programma’s zijn Nederlandse series zoals Goede tijden Slechte tijden
en de Nieuwe buren ook kijk ik op donderdag altijd Expeditie Robinson

Wat is je favoriete sport om te doen

Mijn favoriete sporten zijn dansen en golfen

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

Geen, al kijk ik op zondag verplicht voetbal

Wat is je favoriete muziek

Ik luister vooral top 40 muziek

Wat is je beste eigenschap

Mijn beste eigenschap is vriendelijk

En wat je slechtste

Mijn slechtste eigenschap is dat ik te gehaast ben

Waar heb je een enorme hekel aan

Mensen die zich arrogant gedragen

En wat vind je juist leuk

Mensen die vriendelijk en open zijn tegen mij

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst

Dat ik een leuke baan vind en een gelukkig leven heb in Heijen

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst

Dat Heijen een leefbaar dorpje blijft

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer?

Zorgen dat Heijen aantrekkelijk blijft om in te leven ook voor de jeugd

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Miko van Dijck
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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

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

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

Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen
Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129
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Prikbord

Hallo VV Heijen supporters...
agde Sinterklaasavond voor de spelers van
Ook dit jaar mogen we weer spreken van een gesla
al weer uit naar volgend jaar. Een bedankje
F1, F2 en mp. Het was super gezellig, we kijken nu
mogelijk hebben gemaakt en dan wil ik in het
gaat uit naar alle vrijwilligers die dit voor de club
geweest om al het lekkers gratis aan de club
bijzonder de Troefmarkt bedanken die zo gul is
te schenken! Jos en Brigitte te Wierik, bedankt!!!!
Groet, Patrick Jans

KIKA

Projectgroep Promotie
Heijen
Namens de projectgroep Promo
tie
Heijen een speciaal bedankje aan
:
Rob Guelen en Marcel Willems

uikte postzegels
Ik verzamel gebr
voor KIKA.
jaar staan voor
Kerst en nieuw
t mischien veel
de deur, u krijg
stzegels. Zou u
kaar ten met po
en? Ik ben er blij
ze willen bewar
k.
mee en KIKA oo
Alvast bedankt!

Marieke Elbers uit de Nieuwwijkstraat werd
30 jaar en dat heeft ze geweten. Al dagen voor
de grote dag stond dit bord bij haar in de tuin.
Marieke, gefeliciteerd!

Hub Vinck
BX Gennep
Doelen10, 6591

voor het aanpassen van de mast
op
het veld aan de Hoofdstraat, naa
r
een heuse, neerklapbare ker stboom
/ vlaggenmast.
mede mogelijk gemaakt doo
r
sponsoring van Peters Decohome
en
Rob van de Kamp Hydrauliek Ser
vice
Venlo BV.

BIJNA 30...

De Fotoquizzzz
In de vorige (jubileum)editie van het Hèjs Nèjs stond een fotoquiz. Op het inlegvel dat wij
bij elk exemplaar hebben bijgesloten kunnen de oplossingen worden genoteerd. Ook als je
de antwoorden niet allemaal hebt kunnen achterhalen, kun je gerust het inlegvel zo ver als
je de foto’s hebt weten te herkennen inleveren op Hoofdstraat 28. Het gaat ook om de
omschrijvingen die je weet te verzinnen bij de foto’s. Tot 1 januari 2015 kan het formulier
worden ingeleverd. Hiermee is de quiz een leuk tijdverdrijf voor de kerstdagen!
De prijs is een mooi levensmiddelenpakket dat Jos en Brigitte te Wierik van de
Troefmarkt ter beschikking stellen. In januari lees je de uitslag van de quiz en een
interview met de gelukkige winnaar…..
De Redactie.

Voetbalmascotte!
Op woensdag 12 novemb
er mocht Tymo Klein als
wedstrijdmascotte tijden
de wedstrijd Nederland
s
tegen Mexico mee het ve
ld oplopen.
Aan de hand van Ibrahim
Afellay mocht hij het
veld betreden. Het was
een dag om nooit te
vergeten!
Oscar en Ingrid Klein

Interview

Dus ik mag ‘m geen
stukje frikadel meer geven?
In het kader van bijzondere beroepen waren we te gast bij Josefien Hagenaars en haar
echtgenoot Peter. Zij zijn beiden vijftigers en bewonen het huis aan de Lankerseweg nummer 3, dat vroeger bekend stond als “de bunker van Heijen”. Een bunker is het allang niet
meer, zeker niet na de grondige verbouwing aan het huis die Josefien en Peter hebben laten uitvoeren. Het pand lag op de avond dat wij er kwamen te glanzen in het maanlicht en
straalde sfeer en gezelligheid uit. Op het 2,2 hectare grote terrein bevindt zich in de voormalige paardenstal de werkruimte van Josefien die de Dierenpraktijk Maasduyn runt.
Die dierenpraktijk is iets heel bijzonders, daarover verderop meer.
Kennismaking met Josefien en Peter
Hagenaars.
Peter is geboren in Den Haag, hij doet zijn
naam dus eer aan! Josefien zag het levenslicht
in Loosdrecht. Beide families verhuisden naar
Brabant. Peter groeide op in Eindhoven en
Josefien in Reusel. Josefien deed eerst een
opleiding voor dierenartsassistente en werkte
in een grote dierenkliniek. De politiepaarden en
hondenbrigade van de politie Eindhoven waren
klanten van de dierenkliniek en dat was wat ze
ook wilde gaan doen: een baan bij de rijkspolitie
en dan bij de politiehonden en –paarden tewerk
worden gesteld. Ze is inderdaad politieagente
geworden maar het werken met de paarden en
honden is helaas niet gelukt.
Na haar opleiding kwam ze in dienst bij
de politiepost Waalre. Daar kwam ook
agent Peter Hagenaars werken en zo is het
gekomen. Het stel trouwde, kreeg kinderen
en kwam enkele jaren later terecht in
Groesbeek waar ze vijftien jaar woonden.
De twee kinderen (inmiddels 23 en 26
jaar) groeiden er op. De kinderen zijn het
huis uit en nu hebben Peter en Josefien
hun carrières compleet omgegooid. Peter
is naast zijn politiewerk bedrijfskunde gaan
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studeren aan de universiteit en heeft nu een organisatie
adviesbureau aan huis (Top Management Consult). Met vijf
andere collega’s heeft hij een samenwerkingsverband en
adviseert en traint hij op professionele basis bedrijven die
moeilijkheden hebben. Dat kan op allerhande terreinen
liggen. Peter legt het zo uit: “Als je dier ziek is ga je naar
Josefien, als je bedrijf ziek is kom je bij mij.” Hij heeft het
bedrijf in 2003 opgericht en sinds 2011 opereert het dus
vanuit het pand aan de Lankerseweg.

“Peter legt het zo uit: “Als je dier
ziek is ga je naar Josefien, als je
bedrijf ziek is kom je bij mij.””
Josefien kon gedurende haar werk bij de politie de dieren niet
vergeten en verdiepte zich in hun problemen. Een dierenarts
behandelt over het algemeen alleen de symptomen van een
ziekte of aandoening, maar pakt niet de oorzaak aan, volgens
Josefien. Ze noemt een voorbeeld: een hond heeft jeuk.
Daar kun je een zalfje of een prikje voor krijgen, maar als
je daarmee stopt komt de kwaal terug, omdat de oorzaak
niet weg is. In een dergelijk geval kun je terecht bij Josefien.
Zij bekijkt het hele dier en vaak is de conclusie dat de kwaal
wordt veroorzaakt door verkeerde voeding. Zij adviseert de
eigenaar van het dier dan welke voedingspatroon voor het
dier het beste is. Daar is ze behoorlijk succesvol mee.

Josefien houdt een warm betoog over de behandeling van dieren.

Om dit beroep te kunnen uitoefenen volgde Josefien een aantal studies,
cursussen en workshops. Zo is zij Natuurgeneeskundig Gezondheids
adviseur en heeft ze het HBO diploma medische basiskennis. Zij heeft
zich gespecialiseerd in bioresonantie. Dit klinkt zweverig, maar dat is
het helemaal niet. Bioresonantie betekent lichaamseigen frequentie en
dat kan met een apparaat gemeten worden. Josefien: “Iedere cel in je
lichaam, dus ook in een dierenlichaam, heeft een bepaalde trilling. Die
trillingen moeten met elkaar in balans zijn. Is er ergens een disbalans, dan
kan het apparaat precies aangeven waar het in het lichaam mis is. Met die
gegevens kan ik een passend (voedings)advies geven. Bij dieren is het al
helemaal niet moeilijk dit vast te stellen. Een dier doet namelijk niet alsof..
Mensen kunnen zich nog wel eens verschuilen achter uitvluchten en in
gedrag, want die beredeneren alles, maar een dier kan dat niet. Een dier
is altijd eerlijk, die laat zich zien zoals het is.. Mijn specialiteit ligt op het
gebied van allergische klachten.”
Met de uitkomst van de gegevens stelt Josefien een behandelplan op.
Dat kan andere voeding zijn, bioresonantie om het lichaam aan te
zetten tot zelfherstel en/of aromatherapie. Ook kan ze uit bloemen en
plantentincturen een op het dier afgestemde combinatie maken dat kan
worden toegediend. Lees over haar resultaten maar eens haar website
www.maasduyn.nl. Daarop staat bijvoorbeeld het aangrijpende verhaal
van de hond Sam, die door Josefien behandeld is nadat de dierenarts van
de eigenaren had geadviseerd het dier in te laten slapen. Na behandeling
door Josefien is het van een zielig ziek hondje een levendige en inmiddels
oude mensenvriend geworden.

“Van een zielig ziek
hondje is het een
levendige en inmiddels
oude mensenvriend
geworden.”
Ze vertelt een paar leuke anekdotes: op een
dag kwam een man vol tattoos en met een
vriendin die qua leeftijd door kon gaan voor
zijn dochter in Josefiens praktijkruimte met
een zieke hond. Josefien: “Als ik nog bij de
politie had gewerkt, had ik deze man zeker
met andere ogen bekeken.” Het dier had
ernstige allergieklachten. De bioresonantie
apparatuur gaf aan dat het dier beter geen
vlees kon eten, maar vis. Met dit advies ging
het stel weer weg. Een paar dagen later belde
de tattooman op: Hij had geen geschikte
tussendoortjes kunnen vinden voor zijn
hond en was daarom zelf viskoekjes gaan
bakken in de oven. Josefien moet er nog om
grinniken, zo’n stoere kerel die koekjes voor
zijn hond gaat bakken. Maar het hielp wel!
vervolg op blz 19
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BEWUST BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!
Varkensvlees: Le Porc Fermier,
afkomstig uit de Belgische Ardennen.
Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie,
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)
Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen
Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Een lekker stukje verantwoord vlees
voor elke gelegenheid
Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH
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Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

Ook kwam er ooit een man met een hond die ernstige jeukklachten had.
Nadat het voedingsplan was opgesteld zei de man: “oh, dan mag ik ‘m zeker
ook nooit meer een stukje frikadel geven!” En dat was uiterst serieus bedoeld..
Ze toont ons een foto van een paard met een afschuwelijke plek op
zijn rug, daar waar het zadel zit. Na onderzoek door Josefien bleek dat
het dier allergisch was voor het wasmiddel dat de eigenaresse gebruikte
voor de paardendekens en zadeldekjes. Parfum bleek de boosdoener.
Josefien: “Bij een reguliere dierenarts krijg je een zalfje en dat helpt dan
wel even, maar als zij door was gegaan met het wassen van de dekjes
in het betreffende wasmiddel was het dier nooit genezen. En dat is mijn
doel. Door te kijken naar het hele dier, dus niet alleen naar het probleem,
kan ik dieren en hun baasjes helpen de dieren langer bij zich te houden.
Het zijn beslist geen geitenwollensokken methodes die ik er hier op
nahoud.” Ze toont ons ook een foto van het dier na de behandeling.
Niet alleen de plek op zijn rug, maar het hele paard oogt beter.

“Het zijn beslist geen
geitenwollensokken methodes die
ik er hier op nahoud.”
Haar toekomstideaal is dat ze nog meer dieren kan helpen en dat de
mensen haar weten te vinden. Dat er meer mensen met hun huisdieren
(lees honden, katten en paarden) naar haar toekomen. Dat dieren
niet met (pollen)allergieën en jeuk rond blijven lopen. Door een juiste
voeding kun je volgens haar veel problemen niet alleen verhelpen maar
ook voorkomen. Het is een realistische manier van behandelen.
Het huis aan de Lankerseweg.
Peter en Josefien hebben acht jaar gezocht naar een geschikt pand om
te wonen en voor hun beider beroepen. Toen stuitten ze in 2009 op
het huis aan de Lankerseweg. Een zware tijd brak aan want letterlijk het
hele huis en de grond eromheen moest op de schop. Er waren veel
tegenslagen, zo moest de complete riolering vervangen worden en het
huis moest worden geïsoleerd. Al met al heel veel extra werk, waardoor
de verhuizing bijna een half jaar later plaatsvond dan gepland. Maar nu
het allemaal klaar is, is het een fantastische plek om te wonen. Hun
uitwonende kinderen komen graag naar huis.

Ze hebben een bordercollie (Blew) een
paard en een pony (Jodi en Rocky). In
de stal woont stalkat Strepie, die houdt
de muizenstand laag. Het huis ligt vlakbij
de bossen en bij de Maas. Er wonen
vossenfamilies. Ook het dorp Heijen bevalt.
Ze komen bij de Troefmarkt en tijdens de
verbouwing waren ze vaak te vinden bij
het Heijs Hepke. Er is goed contact met de
buren. Je ziet het zo: dit stel heeft het hier
helemaal gevonden.

“In de stal woont stalkat
Strepie, die houdt de
muizenstand laag.”
Tot slot
Josefien organiseert ook workshops: op
17 januari 2015 wordt in de ochtend een
workshop “Kennismaken met Aromatherapie
voor dieren” gegeven. Men krijgt informatie
en een naslagwerk over diverse etherische
oliën en de werking en inzet ervan, plus
recepten. Tevens wordt een product naar
keuze gemaakt voor je dier. Info op de site!
Josefien Hagenaars
Dierenpraktijk Maasduyn
Lankerseweg 3, 6598 DH Heijen
0485-532535/ 06-22472021
www.maasduyn.nl / praktijk@maasduyn.nl
Peter Hagenaars
Top Management Consult
www.topmanagementconsult.nl
mail@topmanagementconsult.nl
0485 - 532530 / 0485 – 532531
Lankerseweg 3, 6598 DH Heijen

Twee maal dezelfde hond
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Van toen tot nu

Hoofdstraat 55
Ditmaal staat de woning Hoofdstraat 55 in de schijnwerper.
Het pand is begin twintiger jaren gebouwd
door Piet Boekhold en Mechtilda Geurts.
Zij wonen in het huis met hun vier kinderen.
In 1925 verhuist het gezin Boekhold naar
Vierlingsbeek. Jac Grevers, geboren in 1892
in Well, waar hij hulpbesteller is, trouwt in
1920 met Maria Elisabeth (Betje) Sevriens,
geboren in 1897 in Echt. Jac, ook wel “Sjaak
de Post”, genoemd en Betje nemen in 1925
hun intrek in de woning. Betje wordt dan
“stationshouder” en later verzorgt ze ook
het doorverbinden van de telefoon. Jac en
Betje krijgen vijf 5 kinderen, Toos (1922),
Nelly (1926), Theo (1930), Corrie (1935) en
Herman (1936).Ten gevolge van een ongeluk
met een Duitse Wehrmacht auto overlijdt
zoon Corrie op 2 juli 1940 in het ziekenhuis
in Nijmegen aan zijn verwondingen.

“Na de oorlog
worden er door Duitse
krijgsgevangen wel 40
tankmijnen opgeruimd”
Nadat Jac ervan verzekerd is dat het huis
hoog genoeg staat voor hoogwater laat
hij in 1930 een nieuw huis bouwen naast
het huidige pand, tegenwoordig het pand
Hoofdstraat 57. Hier wordt het nieuwe
hulppostkantoor gevestigd. Wanneer de
familie haar intrek neemt in het nieuwe huis,
wordt Hoofdstraat 55 verkocht aan Hannes
Geurts en zijn vrouw Mieneke.
In de Tweede Wereldoorlog wordt de woning
zwaar beschadigd door granaatvuur van de
Engelsen. Duitsers die eerst in het kasteel
gehuisvest zijn, verhuizen naar de woning.
Terwijl op een dag een van de Duitsers zich
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aan het scheren is, slaat in het keldergat een granaat in. Na
de oorlog worden er door Duitse krijgsgevangen wel veertig
tankmijnen opgeruimd achter nummer 57 en nummer 55.

“Mina die naaister is, krijgt de
schrik van haar leven”
Peter Janssen (de latere kerkmeester) en Cato Bonants uit
Holthees trekken na hun huwelijk, in juli 1945 in een deel van
de woning. Zonen Wiel en Frans en dochter Mini, worden in
de woning geboren. De toen vierjarige Wiel herinnert zich
nog het zwaar bulderend geluid van de straaljagers, daar de
woning precies onder de vliegroute van de, in 1954 geopende
Britse RAF-basis Laarbruch ligt. Op 31 december 1949 verhuist
de familie naar de vroegere bakkerij van de familie Terpstra
eveneens aan de Hoofdstraat gelegen, direct naast het café van
toen Tinus Broenen (nu Plan B).
Hannes en Mieneke blijven kinderloos, en wanneer Hannes
overlijdt, verhuist Mieneke in 1958 naar een klooster. In die
tijd woont ook Mina Verhofstadt enige jaren in een helft van
de woning. Mina die naaister is, krijgt de schrik van haar leven
wanneer ze in haar kamer aan het werken is en er op dat
moment een wagen op de Rijksweg de vensterbank van de
kamer eraf rijdt en verderop tegen een boom tot stilstand komt.
Het jong getrouwde Heijense stel Herman Voss en Annie
Lamers nemen hun intrek in het andere gedeelte van de
woning. In 1959 wordt oudste zoon Frank in het huis geboren.
In datzelfde jaar vindt er binnen de familie Voss een woningruil
plaats. Frans en Maria Voss die een boerderij bestieren aan het
Langeven, kopen de woning van Mieneke Geurts en verhuizen
met zoon Thei en dochter Jo, naar de Hoofdstraat 55. Herman
en Annie verhuizen met zoontje Frank naar de boerderij aan
het Langeven.
Begin jaren zestig leert Thei, Nelly Peeters uit Velden kennen. In
1962 trouwen zij en komt ook de woning aan de Hoofdstraat
op naam van Thei. De ouders van Thei en zus Jo blijven eveneens
in het huis wonen. In 1964 trouwt Jo met Henk Bindels en
verhuist naar Ottersum. Ook Mina Verhofstadt verhuist dat jaar

Twintig jaar later, moet het huis het nog een keer
ontgelden. Een kraan van Zand en Grintbedrijf
Teunesen uit Gennep, spiest zich in de rechter
voorgevel van de woning en richt een ravage
aan. De gehele voorgevel en het dak moeten
vervangen worden. Eigenlijk wordt het hele
pand flink onderhanden genomen, als het ware
gestript, en opnieuw opgebouwd.

tijden
Oud Heijen: Hoofdstraat 55 in vroeger
naar een woning aan de Smele, waar ze gaat inwonen bij de familie (Harrie)
Willems (de postbode).
Thei is op dat moment werkzaam bij CAGO (Combinatie Aannemers Gennep
Ottersum). Op de vrijdagen en in de weekenden werkt hij in die tijd al als
zelfstandig timmerman. In 1972 wordt het timmerbedrijf ingeschreven in de
Kamer van Koophandel. Een jaar later wordt de berging vernieuwd en er een
magazijn ingericht. In 1976 beëindigt Thei zijn werknemersloopbaan om zich
geheel te kunnen inzetten voor zijn eigen timmerbedrijf.Vanwege de groei van
het bedrijf wordt twee jaar later de werkplaats uitgebreid. Begin jaren tachtig
wordt het bedrijf opnieuw vergroot, voor uitbreiding van de houtopslag. In
1990 gevolgd door opnieuw een uitbreiding van de timmerwerkplaats.
Thei en Nelly krijgen drie kinderen, Frans in 1963, Marjo in 1966 en Rosemarie
in 1969.

“Dit lukt hem, echter hij boort hierdoor zijn
vrachtwagen in de voorgevel van de woning”
In 1966 wordt aan de Hoofdstraat riolering aangelegd. De weg is in die
periode gedeeltelijk afgezet door rood/witte tonnen die door middel van
lint met elkaar verbonden zijn en de te rijden route aangeven. Tijdens de
dinsdagavond van de Heijense kermis, vinden enkele kermisgangers het een
“leuk” idee om de route wat aan te passen. Een vrachtwagenchauffeur die
later die avond, niets wetende door de Hoofdstraat rijdt, en ineens richting
een boom wordt geleid, probeert deze met alle macht te ontwijken. Dit
lukt hem, echter hij boort hierdoor zijn vrachtwagen in de voorgevel van de
woning van de familie Voss.

In de jaren zeventig weet ook een accordeonist
zijn voertuig bijna in het huis te boren. Gelukkig
komt hij tegen de stoep tot stilstand, nadat
de auto eerst over de kop is gegaan. Het vele
kleingeld wat de muzikant die dag verdiende,
vliegt alle kanten op. De kinderen Voss vinden
nog lange tijd na het ongeval, het kleingeld terug
bij het “grieselen” van het grint voor de woning.
Thei en Nelly verhuizen in 1999 naar de
Meidoornstraat en zoon Frans neemt het bedrijf
aan de Hoofdstraat over. Begin 2000 verhuizen
Frans en zijn echtgenote Ingrid Wildeboer, met
hun vijfjarige zoon Nico van de Nieuwwijkstraat
naar de Hoofdstraat, waar in datzelfde jaar
dochter Emmely wordt geboren. De woning
wordt in die periode aangepast, waarbij de ruimte
die tot dat moment de badkamer en het washok
herbergen, bij de kamer wordt getrokken. Het
daarachterliggende fietsenhok wordt verbouwd
tot nieuwe badkamer en wasruimte. De fietsen
verhuizen naar het nieuwe tuinhuis. Ook wordt
de tuin onderhanden genomen en geheel
opnieuw aangelegd.
De familie, uitgebreid met hond Lando, woont
tot op heden in de woning.
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Heisa

Kerstmis staat
voor de deur

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 34
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

vieringen in

januari

2015

Zaterdag 03 januari
geen dienst
Zondag 04 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
Zaterdag 10 januari 19.00 uur
Gebedsdienst
Zondag 11 januari 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 17 januari
geen dienst
Zondag 18 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 24 januari 19.00 uur
Eucharistieviering met de hofkapel, er is tevens
een kindernevendienst
Zondag 25 januari 09.30 uur
Gebedsdienst
Zaterdag 31 januari
geen dienst

Mag het ook bij u binnenkomen? Natuurlijk, zult u zeggen, wij zijn al volop
met de voorbereiding bezig, kerstmuziek klinkt overal uit de winkels de
straat op, kerstbomen worden onderweg aangeprezen, kerstinkopen,
keuze te over. Sinterklaas is gevlucht voor de Kerstman (Zwarte Piet kan
in plaats van het-dak-op, de-boom-in).
Wordt het Kerstmis? Natuurlijk wordt het Kerstmis, dat kun je toch
overal aan merken en zien.
Kerstmis in huis halen, het lijkt soms wel een STER-reclame.
Kerstmis staat voor de deur, mag het ook bij u binnenkomen?
We zijn al volop met de voorbereiding bezig. Simpele kaarsjes op de
adventskrans geven aan dat we op weg zijn naar Kerstmis. Kleine lichtjes
in het grote duister wijzen ons op het ware licht.
In alle soberheid komt Gods geestelijke rijkdom in zicht; met een ster die
naar een stal verwijst, als vindplaats van Jezus, die ons zegt wat in Gods
ogen écht waardevol is.
God komt aan het licht in een mensenkind, klein en kwetsbaar komt het
in de grote wereld, om als man van Nazareth gids en leidsman ten leven
te worden.
Om in een wereld:
- vol harde wegen, een weg te banen naar vrede en vrijheid, om hartewegen te wijzen;
- v ol schijnwaarheden, wijsheid aan te reiken, levenswijsheid;
- vol dreiging en vernietiging en wanhoop, hoop op leven geboren te
laten worden, telkens weer.
Vindt dat kind van Bethlehem onderdak bij ons, mag God bij ons kindaan-huis worden? Gaat dat wel zo vanzelfsprekend en vanzelf? Zonder
dat wij er iets voor moeten doen of laten?
Het echte kerstfeest laat zich niet zomaar in huis halen en is zeker niet te
koop. Het vraagt om bezinning, om omkeer, om ontvankelijkheid. Willen
we God toelaten in ons eigen leven, in ons samenleven? In onze kleine en
grote wereld? Wellicht mag Hij, zo nodig, opnieuw binnen en beginnen, al
is het iets kleins en eenvoudigs. Laten wij Hem her-bergen, dat Hij binnen
mag komen zodat Hij bij ons thuis kan zijn als God-met-ons: Emmanuël.
Pastoor H. Reijnen

Kerstgroet Jan Laarakker

Jan Laarakker, aan wiens projecten de Heijense gemeenschap na de
Vastenaktie elk jaar een donatie doet, wenst allen toe: Zalig kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar.

Kerst- en Nieuwjaarswens
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Mede namens het kerkbestuur wens ik alle Heijenaren en overige lezers
van het Hèjs Nèjs: een vreugdevol kerstfeest en een gezegend 2015!
Pastoor Reijnen
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Heisa

Doop

Bezoek pastoor

In december ontvangen twee kinderen het doopsel.
Dit zijn:
Jelte Ankersmit, Eekhoornstraat 15 op 13 december
Lano Pouwels, Eekhoornstraat 26 op 26 december
Wij wensen Jelte en Lano een liefdevolle toekomst, samen met hun
ouders en verdere familie.

Pastoor Reijnen komt graag op huisbezoek wanneer u daar behoefte
aan hebt. In de donkere dagen rond Kerst kan het eenzaam zijn. Wilt
u thuis steun ontvangen van pastoor Reijnen, dan kunt u dit altijd bij
de pastorie (tel. 511533) doorgeven.

Vieringenschema
Het vieringenschema van onze parochie voor de maanden
februari tot en met augustus 2015 wordt weer samengesteld. De
verschillende personen en verenigingen die hun bijdrage leveren
aan de vieringen ontvangen weer bericht om het schema aan te
vullen met hun opluisteringen en bijdragen.

Groot onderhoud kerkorgel
In november is er aan het kerkorgel een grote onderhoudsbeurt
uitgevoerd. De heer Daniël Jansen uit Thorn is, met medewerking
van twee leden van het kerkbestuur en nog een derde vrijwilliger,
bezig geweest het orgel bijna helemaal te demonteren en weer in
elkaar te zetten.
Het orgel is in 1959 gebouwd in Heijthuizen door de firmaVerschueren.
Volgens de heer Jansen (“noem mij maar orgelonderhoudsman”)
was dit de eerste keer dat er echt groot onderhoud aan het orgel
plaatsvond. Hij kon wel zien dat er in het verleden hier en daar aan
was gesleuteld (“niet altijd even deskundig!”), maar een degelijke
beurt zoals nu, was de eerste keer. Alle ongeveer 600 pijpen van
het orgel zijn eruit geweest, van binnen en buiten schoongemaakt,
doorgeblazen met een compressor, deels gerestaureerd en weer
teruggeplaatst. Van veel houten pijpen (die trouwens vierkant zijn)
is het afdichtingsleer van het zogenaamde stemstempel vervangen;

Actie kerkbalans 2015
Zoals elk jaar vindt ook in januari 2015 de actie kerkbalans weer
plaats. U ontvangt de formulieren over uw bijdrage in de bus. In de
laatste januariweek komen de contactpersonen deze formulieren
weer bij u ophalen. Uw bijdrage blijft nodig om onze parochie en kerk
draaiende te houden, bijvoorbeeld voor de onderhoudsbeurt van het
orgel. Wij waarderen deze dan ook zeer. Hartelijk dank voor uw steun
door uw deelname en bijdrage. Het kerkbestuur.
De contactpersonen voor de actie kerkbalans komen op maandag
19 januari 2015 om 20.00 uur in het kerkzaaltje bij elkaar.
van een aantal metalen pijpen is het afdichtingsvilt van het
“stemhoedje” vernieuwd, veel dingen zijn gecontroleerd en zonodig
gerepareerd. Sommige houten pijpen bleken houtworm te hebben
en zijn daartegen behandeld. Interessant was ook dat een aantal
onderdelen van het orgel aanzienlijk ouder bleek te zijn dan het op
het orgel aangegeven bouwjaar 1959.
Sommige onderdelen bleken namelijk
uit de eerste helft van de vorige eeuw
te zijn.
Uiteindelijk heeft de heer Jansen
het orgel weer precies op toon
gebracht. De komende jaren mogen
we verwachten dat het orgel weer
speelt “als nieuw”, en dat onze
nazaten over enkele tientallen jaren
zullen opmerken dat er destijds
goed werk is geleverd!

In memoriam
Ons mam was un Heijense den en is vieftig joar getrouwd gewest
mit unne Gennepse jong Hein Peters genaamd, Ok wel bekend
als Hein de mel. Ze hebben samen tot 2000 un heel moij leve
gehad ien de Steendoalerstroat 79 op ut Merelnest.
Daarna moest mam alleen verder en mit steun van vrienden ,
kennissen en kiender en kleinkiender lukte dat een heel eind.
Waarvoor onze dank. Tot hur 89ste joar kon zij iedereen gastvrij
ontvangen op deze plek, met steun van de thuiszorg. Daarna
was het door lichamelijke achteruutgang niet meer mogelijk
en via Boxmeer, Mill kwam zij uuteindelijk in Norbertushof te

wonen, alwaar zij een liefdevolle verzorging kreeg en waar wij op
25 november afscheid van haar hebben moeten nemen.
Ons mam is inmiddels bijgezet bij haar geliefde Hein op de
begraafplaats ien Gennep- Zuid , op 1 december j.l.
Wij zien dankbaar dat zij zo lang in ons midden is gewest. Ge
mugt hur altied dor bezuuke, da zou ze fijn gevonden hebben.
Mit dank aan iedereen die haar en ons tot steun zien gewest.
Familieleden Peters-Lucassen.

Interview

En d’r is mar ene club… ZIOL is de naam!

Zingen Is Onze Lust
over Heijse jongens en ingekomen stukken….
Een vrolijk gesprek met vijf leden van deze hechte vriendengroep,
Theo van Hoof, Thea en Henk Janssen-Koenen en Sjaak en
Tineke Gisbers-Lucassen.
1969, dat is het jaar waarin alles begonnen is. Dit
jaar dus vijfenveertig jaar geleden. Een lustrum
dat uitbundig gevierd is, maar daarover later meer.
De vriendengroep ZIOL ontstond na een “fusie”
tussen twee jongens vriendengroepen en een
meisjes vriendinnengroep in Heijen. Ze hebben
jarenlang lopen dimdammen wanneer het nu
eigenlijk allemaal begonnen was. Uiteindelijk
hebben ze besloten dat het tijdens het zestigjarig
bestaan van de fanfare in 1968 in de feesttent aan
de Dionisiusstraat (nu Lijsterbesstraat) geweest is
dat de drie groepen elkaar troffen en dat er in het
jaar daarop – 1969 - met de festiviteiten, die een
vriendengroep nu eenmaal heeft, begonnen is.
De groep bestond uit vroege twintigers en een
enkele tiener. De leeftijden nu variëren van 57 tot
72 jaar. Dertien stellen, die allemaal nog bij hun
eerste partner zijn, niemand gescheiden, niemand
weduwe of weduwnaar. Er zijn 25 kinderen uit
de relaties geboren en een “ontelbaar” aantal
kleinkinderen. Dat is toch uniek!
De naam ZIOL betekent eigenlijk Zuipen Is Onze
Lust. Nu het Zuipen een beetje over is, (hoewel het
altijd goed smaakte, maar er kwam meer verstand
in de groep) staan ze bekend onder Zingen Is
Onze Lust, want zingen kunnen ze en doen ze
ook nog graag. Vooral meezingen met toenmalige
Duitse schlagers en het RADI Ensemble (wie
kent ze niet) is een populair tijdverdrijf tijdens
bijeenkomsten. Maar ook het eigen clublied valt
regelmatig te beluisteren: “En d’r is mar ene club,
waor iedereen op ruupt, ZIOL is onze naam, mit
zingen staon wèj boavenaan”. Bovendien komen
ze met deze naam netter over bij hun kinderen,
althans dat denken ze. De naam ontstond destijds
als antwoord op de naam van een vriendengroep
uit Afferden: ZZZ (Zuipen Zonder Zorgen).
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Carnavalswagens bouwen
Vroeger bouwde de groep steevast elke carnaval een
carnavalswagen. Dat ging met veel hilariteit gepaard. Locatie:
bij Dries en Doortje van Café de Roskam. Het was een goeie
smoes om heel veel van huis te zijn. Zo’n carnavalswagen bouwen
nam de nodige tijd in beslag, niet in het minst aan de tap. Op de
carnavalswagen die tijdens het eerste lustrumjaar gevierd werd, in
1974, gingen de leden allemaal verkleed als drankfles.
Anekdote: in het jaar dat Pèt Robben prins Carnaval was in
Heijen had de vriendengroep een carnavalswagen gemaakt met
het thema Boerenbruiloft. Er werd meegedaan in de optocht van
Gennep en daar werd al een mooie prijs behaald. Dat smaakte naar
meer en dus werd besloten dat ze ook mee zouden doen met de
optocht in Heijen, waaraan in die tijd alleen kinderen deelnamen.
Wiel Kessels vond de wagen zo mooi dat hij er een prijs voor gaf:
een levende geitenbok. Moest mee op de ronde door de cafés in
Heijen. Sjaak:“En stinken dat ding!” Maar ja, wat doe je met een bok
na een kroegentocht? Hij werd voor de nacht even ondergebracht
in een schuur bij Dries. De volgende dag werd besloten het beest
bij opbod te verkopen tijdens het carnavalsbal bij Café De Klomp.
Zo gezegd, zo gedaan. Het arme beestje ging voor 70 gulden van
de hand. Prins Pèt werd de gelukkige eigenaar. Die bedacht dat het
moest worden geslacht. Daarvoor kwamen Slager Frans Martens
en Dierenarts Wim Vullings in actie. Frans slachtte het dier en Wim
voerde de keuring uit.
Het werd een dolle boel. De edele delen van het dier werden gestopt
in de tas van iemand die bij de bushalte stond te wachten. “Hier,
klot er mar mi hin” was de vriendelijke boodschap van het bonte
gezelschap. Het vlees werd gebraden en in porties verdeeld. Deze
waren snel uitverkocht; iedereen smullen. Iemand kwam op het idee
een portie te bewaren voor haar man die thuis ziek lag. Ze schoof
het bakje onder haar stoel. Een van de ZIOL leden, we verklappen
niet wie, tijgerde over de vloer richting het pakje onder de stoel.
Verorberde snel de inhoud, liet de afgekloven botjes achter in de
verpakking en legde deze weer onder de stoel. Nog een scheutje
bier er overheen…. Tja, dat waren nog eens tijden! Thea: “Ik was altijd
helemaal emotioneel als de carnaval weer voorbij was.”

ZIOL in 2014

Een houten schuur bij de familie Gisbers werd omgebouwd tot feestlokaal met de
naam VAT 69 erop. Daar kwamen ze vaak bij elkaar. In het donkere deel van de
keet stond op een keer Joep Koenen te vrijen met ene “Geeske”. Dat duurde nogal
lang volgens de ZIOL Leden en ze staken de kerstverlichting aan. Maar Joep draaide
ijskoud een van de lampjes uit, zodat het hele snoer het niet meer deed.
In 1973 werd Heijen gemeente Gennep. Die ontwikkeling viel niet bij iedereen even
goed. De verandering deed sommigen echt pijn. Misschien in relatie daartoe bleek
plots het oude gemeentebord met daarop Heijen, gemeente Bergen spoorloos
verdwenen. Niemand weet er het fijne van maar in ieder geval is het nu in het bezit
van ZIOL. Het heeft al meerdere keren dienst gedaan tijdens Zittingsavonden en
andere festiviteiten, zoals bij de Heijse Revue.
Contact
Vroeger had de groep wekelijks contact. Er werd gedanst bij Iduna en sommigen
zaten in een koor. Nadat enkelen in het huwelijksbootje gestapt waren werden dit
meerdere vaste jaarlijkse bijeenkomsten: met oud en nieuw, de zaterdag vóór de
Heijense kermis en niet te vergeten bij vrijwel alles wat met carnaval te maken had.
Ook werden en worden de lustra grondig gevierd. Bij die gelegenheden wordt er
een uitstapje gemaakt. Sommige hadden een bepaald thema, bijvoorbeeld Frankrijk.
De schuur bij Joep en Anneke Koenen werd omgebouwd tot “Grand Café” met pain,
boursin en héél veel vin.
Een ander thema was ooit “sport”, daarvoor ging men met een kano de Niers op.
Dat ze het niet droog hielden, hoeft geen verdere uitleg. Tijdens het vijfde lustrum
kregen alle leden een zilveren speldje uitgereikt. Dit speldje is heilig. Als de groep bij
elkaar komt moeten de speldjes opgespeld zijn. Wee degene die dat vergeet, dat kost
‘m een rondje. Het lustrum van dit jaar werd gevierd in een groepsaccommodatie
in Lage Mierde, Brabant. Daar waren ze helemaal onder elkaar. Iedereen moest een
persoonlijk (dierbaar) voorwerp meebrengen en dat toelichten tijdens het spel “Ik
hââld van Heijen”. Er werden trouwfoto’s over en weer bekeken. De beginjaren
werden in de vorm van een revue nog eens fijntjes neergezet. De maaltijden werden
door een cateringbedrijf verzorgd. Een cartoonist kwam langs en maakte van iedereen
een grappige tekening. Van deze tekeningen werd een verjaardagskalender gemaakt
voor iedereen. Het was een weekend vol nostalgie.

Wat bindt ZIOL?
Het eerste woord dat ze noemen is “humor”: er
wordt heel wat afgelachen. De herinneringen aan
Heijen is het tweede dat ze noemen. Ook nu een
ruime meerderheid van de groep buiten Heijen
woont, is dat toch wat hen ten zeerste bindt. De
herinnering aan het gevoel van vrijheid. Ze mochten
meer van huis weg omdat de ouders wisten dat
ze in een groep verkeerden, dat gold vooral voor
de meisjes. Er is nooit onmin onder elkaar melden
ze. Sommigen zijn wat spraakzamer dan anderen,
maar die genieten ook weer op een andere manier.
Er zitten geen haantjes tussen, iedereen mag en
kan zichzelf zijn. Zwetsen is uit den boze, je wordt
meteen tot de orde geroepen. Wat ze heel mooi
vinden is dat een aantal van hun kinderen nu ook
zelf vriendschapsbanden onderhouden en zelfs een
vriendengroep (HOI) hebben gevormd.
En de toekomst?
Ze beseffen terdege dat de oude dag nadert.
Daarom hebben ze besloten niet om de vijf jaar maar
voortaan elk jaar een reünie-moment te hebben.
“Want je weet het maar nooit”. En hoe zit dat nu
met die “ingekomen stukken”? Antwoord: “Dat waren
de vriendinnen die we van buiten Heijen haalden. …”
Namen van de leden:
Theo en Annie Kaak-Janssen
Bèr en Gerda Kessels-Theunissen
Henk en Thea Janssen-Koenen
Henk en Tiny Krebbers-Koenen
Theo en Annet van Hoof-ten Haaf
Jack en Annie van Gastel-Kaak
Martin en Jeanne Frederix-Engels
Sjaak en Tine van den Boom-Kepser
Piet en Cobi Franzmann-Elemans
Joep en Anneke Koenen-Niessen
André de Bruin en Annie Koenen
Sjaak en Tineke Gisbers-Lucassen
Jan en Truus Clevers-Frederix

Hèjs Nèjs

en
navalswag
2014
De ZIOL-leden op de cardecember
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Hoe is het toch met...

Ik drink alles,
daarom ben ik slijter geworden…..
In het kader van de rubriek “Hoe is het toch met…” waarin we Heijenaren
interviewen die buiten Heijen hun draai hebben gevonden deze keer een gesprek
met de 37-jarige Erwin Vinck. Hij woont met zijn gezin in Reuver, heeft een slijterij
in Roermond en fietst voor de spierziekte Duchenne. Redenen genoeg dus om eens
bij hem langs te gaan.
Waar kennen we Erwin van?
Erwin is de zoon van de in Heijen
“wereldberoemde” Hub Vinck, de voormalige
melkboer die later in het transport terecht
kwam, en Joke Janssen. Hij werd in Nijmegen
in het ziekenhuis geboren maar bracht zijn
hele jeugd door in Heijen. Hij heeft er een
fantastische jeugd gehad, zo zegt hij zelf. Het
gezin woonde eerst aan de Hommersumseweg,
daarna in de Sleedoornstraat. Aan de lagere
school waar hij vrienden voor het leven maakte
bewaart hij goede herinneringen. Erwin toont
ons op zijn tablet een fraaie kleurenfoto van
de 4e klas. In het midden prijkt een jonge juf
Liesbet. Alle bekende gezichtjes eromheen.
Met Bart Janssen, Bart Poels, Frank Cillessen,
Tom Hermsen en Roel Philipsen is het contact
nooit verwaterd.

“Dan gaan we eerst een
hapje eten en daarna de
kroeg in…”
De vrienden treffen elkaar af en toe bij een
heuse “mannenavond”. Wat dat inhoudt,
vragen wij. Erwin: “Dan gaan we eerst een
hapje eten en daarna de kroeg in…” Tja, je kunt
niet verwachten dat ze gaan winkelen. Erwin
heeft ook een blauwe maandag gevoetbald
en muziek gemaakt bij EMM, waar vader Hub
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jarenlang trompet bij heeft gespeeld. Die familietraditie heeft
hij verbroken, zo meldt hij toch met enige spijt.
Erwins loopbaan
Na de lagere school ging Erwin naar “De Hamert” in
Wellerlooi, de School voor Consumptieve Beroepen. Hij
volgde in eerste instantie de bakkersopleiding maar na drie
weken alleen maar saai broodjes bakken switchte hij naar de
opleiding voor restaurantkok. Hij werkte eerst als leerling kok
en daarna als volleerd restaurantkok bij diverse restaurants.
Hij begon als weekendhulp bij De Matshoek, daarna als kok
bij De Heeren van Arcen. Dit restaurant ging helaas failliet.
Verder bij Proeverij Gravin van Buuren en bij Valuas in Venlo.
Daar ontmoette hij de enkele jaren oudere Pierre Hendriks,
die nu een restaurant heeft in Franschhoek Zuid-Afrika. Het
leven in de keukens van restaurants is soms behoorlijk zwaar.
De koks moeten onder grote tijdsdruk presteren. En de
chef kok is overal verantwoordelijk voor en legt daardoor
de lat hoog voor de andere koks. Erwins insteek was om na
overal ervaring opgedaan te hebben een eigen restaurant te
beginnen. Het liep even anders. Een neef van Erwin opende
een Albert Heijn filiaal in Reuver, waarbij ook een Gall &
Gall zat. Hij opperde: “Is dat iets voor jou, Erwin?” Na enig
praten kwamen ze overeen wat ze van elkaar verwachtten.
Vijf jaar lang bleef Erwin bedrijfsleider bij Gall & Gall. Haalde
de benodigde vakdiploma’s.Tot hij zich rond zijn dertigste ging
afvragen, is het dit nu? Holland Casino opende in die tijd zijn
deuren in Venlo en het was altijd ook een van Erwins geheime
dromen geweest daar te werken als croupier. Hij solliciteerde
en werd aangenomen. Erwin grapt: “Ik zat als slijter toch al in
de verslavingszorg, dus dat hielp.”
Het bleek echter dat je bij Holland Casino maar drie maal een

Het gezin Vinck, Cindy en Erwin, Sander en Ruben en hond Boelie

jaarcontract kreeg en dan volgde ontslag. Dat zag Erwin niet zo zitten. Daarom
belde hij een vertegenwoordiger die hij nog kende uit de Gall & Gall tijd en
die tipte hem dat de Drankenmarkt in Roermond een bedrijfsleider zocht.
Erwin solliciteerde en werd aangenomen. Na enkele jaren ging de eigenaar
met pensioen en Erwin nam het bedrijf over. De Drankenmarkt Roermond
is megagroot. Het is qua oppervlakte een van de grootste slijterijen van
Nederland. Hij lacht: “ik heb een alcoholprobleem van vijfhonderd vierkante
meter!”

Hij lacht: “ik heb een alcoholprobleem
van vijfhonderd vierkante meter!”
Erwin organiseert geregeld wijnproeverijen, bijvoorbeeld voor personeels
verenigingen. Daarin werkt hij samen met een kaasboer die dan voor de
nodige hapjes zorgt. Ook bedenkt hij voor kookclubs de bij de gerechten
passende wijnen en geeft hij wijncursussen en masterclasses over whisky, port
of andere dranken.
Het gezin
Tijdens een vakantie op Tenerife ontmoette Erwin de Belgische Cindy. Het stel
ging samenwonen in Reuver en er kwamen twee jongens. Sander en Ruben,
nu 7 en 5 jaar oud. Twee jaar geleden trouwden ze. Ze wonen in een leuke
buurt, maakten fijne vrienden en hebben schatten van kinderen waar ze alles
voor over hebben. Cindy was gediplomeerd kinderverzorgster maar door de

bezuinigingen in de kinderopvang dreigde
ze haar baan te verliezen. Ze hield de eer
aan zichzelf en nam ontslag. Sinds die tijd
werkt ze drie dagen per week bij Erwin in
de Drankenmarkt. Op maandag is Erwin
thuis, papadag noemt hij dat, en zorgt dan
voor de kinderen. Op onze vraag hoe dat is
samen werken in één bedrijf zegt Cindy: “We
hebben afgesproken: thuis ben ik de baas
en op het werk Erwin. Dat werkt voor ons
prima!” Behalve de slijterij fotografeert Erwin
graag en bezoekt met veel plezier wijnboeren
in het buitenland. Maar mountainbiken, daar
loopt hij warm voor.

Cindy: “We hebben
afgesproken: thuis ben
ik de baas en op het
werk Erwin. Dat werkt
voor ons prima!”
vervolg op blz 28
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Fietsen voor spieren
Erwin is inderdaad een gepassioneerd mountainbiker, trekt er met zijn
mountainbike graag op uit. Hij leest ook veel over deze sport en in een van
de tijdschriften las hij een artikel over de “Duchenne Heroes”. Dit evenement
omvat een mountainbike toertocht die zeven dagen duurt en waar elke dag
honderd kilometer gemountainbiket moet worden over een zwaar parcours.
De tocht wordt jaarlijks in september gehouden. Hij begint in Frankrijk, gaat
via de Ardennen en Limburg Nederland in en eindigt in Nijmegen. Ieder jaar
doen circa 300-320 mountainbikers mee. Onderweg wordt overnacht op
campings. Voor de catering gaan mobiele keukens mee van camping naar
camping, masseurs zorgen voor de pijnlijke spieren aan het einde van de
dag, monteurs zijn voorhanden om reparaties aan de fietsen te verrichten.
Een legertje van wel tweehonderd vrijwilligers. De bedoeling is dat iedere
deelnemer minimaal € 2500 aan sponsorgeld inlegt. De opbrengst komt ten
goede aan onderzoek van de spierziekte Duchenne. Erwin werd geraakt door
dit artikel. Hij zegt: “In 2007 werd onze Sander geboren, een kerngezonde
jongen, daarna Ruben in 2009. Wij genieten van deze twee jongens, maar een
kind dat Duchenne heeft, heeft maar een levensverwachting van gemiddeld
dertig jaar. Ik zei tegen Cindy: “Ik ga meedoen aan deze toertocht en geld
inzamelen.” En zo gebeurde het ook. Dit jaar heeft Erwin al voor de derde
keer de tocht volbracht. In Nijmegen worden de fietsers opgewacht door
familie en vrienden met bloemen, lachen en tranen, een ware intocht dus.
Erwin: “De eerste twee dagen fiets je nog wel op conditie, de derde dag
met mazzel, maar de laatste vier eigenlijk alleen op karakter. We zijn namelijk
geen profs die alle tijd hebben om te trainen. Het is echt loodzwaar.” Het
is geen wedstrijd, je moet je alleen iedere avond melden op de volgende
overnachtingplaats. Hoe lang je er over doet is niet van belang.

Duchenne Heroes

Ik zei tegen
Cindy: “Ik ga
meedoen aan
deze toertocht en
geld inzamelen.”

Erwin vertelt over kennissen uit Reuver. Zij hebben een zoon,Tijs, die de ziekte
van Duchenne heeft. Hij toont ons een filmpje waarin Tijs vrolijk rondfietst op
een driewieler. Een jaar geleden kreeg Tijs bij wijze van proef experimentele
medicijnen toegediend waar hij heel goed op reageerde. Deze proef was
echter maar voor één jaar en en de ouders hadden net vernomen dat de
medicatie met onmiddellijke ingang zou worden stopgezet omdat het geld
op was voor het experiment. Erwin wordt er nog emotioneel van als hij
terugdenkt aan de wanhoop van de ouders op dat moment.
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Wat is de ziekte van Duchenne
precies?
Het is een progressieve spierziekte, in
Nederland zijn er ongeveer 500-600
patiëntjes. Ze krijgen door het lage aantal
ziektegevallen weinig aandacht, alle geld
voor onderzoek moet particulier bij elkaar
gescharreld worden. De medische wereld
investeert er niet in. Het is een progressieve
ziekte, afbraak van spieren begint al vanaf
de geboorte. Het is bovendien een erfelijke
ziekte. De moeders dragen de ziekte en
zonen krijgen het.
Hoe heb je het sponsorgeld bij elkaar
gekregen, Erwin?
Erwin vertelt: “Ik heb deze keer gefietst
met twee andere ondernemers. We
hebben in de loop van het jaar al diverse
evenementen in Reuver georganiseerd.
Een Bierfestival bijvoorbeeld. Hiervoor
heb ik mijn bierleveranciers gevraagd
enige fustjes te schenken voor dit doel.
Verder een openluchtontbijt, een spinning
marathon, een sportdag op de basisschool
met een mountainbike clinic gesponsord
door de ouders. Ook hebben we diverse
particulieren, vrienden, familie en kennissen
die ons sponsoren. We halen elk jaar
ongeveer € 10.000 op. De totale opbrengst
van de toertocht is ongeveer € 1.000.000
per jaar. Ik doe het voor de kinderen die
minder geluk hebben dan de onze. Die zijn
gelukkig kerngezond en daar genieten we
elke dag van.”
Een pluim voor deze positieve (ex) Heijenaar.
Een mooie kerstgedachte: je belangeloos
inzetten voor je minderbedeelde medemens.

Kerstwensen
Wij hebben de geïnterviewden in deze editie van het Hèjs Nèjs gevraagd een kerstwens uit te spreken.
Natuurlijk wil iedereen Vrede op Aarde, daarom hebben we de volgende zin bedacht om aan te vullen:

Mijn kerstwens (behalve Vrede op Aarde) is…..
Ook de redactie heeft hun kerstwens erbij gezet.

Mijn Kerstwens (behalve Vrede op Aarde) is:
Dat iedereen die mij dierbaar is
gezond blijft. - Sanne
Veel geluk, liefde en heerlijke drankjes
samen met vrienden en familie. - Erwin
Dat de baasjes van zieke dieren mijn
praktijk weten te vinden, zodat ik er voor
kan zorgen dat de dieren zich weer goed en
gezond gaan voelen! - Josefien

Dat iedereen moeite doet om niet alleen
zichzelf gelukkig te maken, maar ook eens
wat vaker denkt aan hoe weinig moeite het
kost om een ander gelukkig te maken.
Dit brengt voor iedereen een positieve sfeer
en geluksmomentjes met zich mee, niet
alleen voor de ander, maar ook voor jezelf
:-) - Erica

Dat je vele lichtpuntjes ziet, die je pad
verlichten in donkere dagen - Peter

Gezondheid, vriendschap, liefde,
verbondenheid, respect en bezinning.
Marjo

Fijne kerst en gelukkig Nieuwjaar!
Dat zeggen we nonchalant tot elkaar.
Een paar simpele woorden, snel gezegd.
Maar ik meen ze wel oprecht. - Harrie

Laten we respect voor elkaar en elkaars
ideeën hebben en in plaats van oorlog te
voeren genieten van al het schone dat de
aarde te bieden heeft! - Henk

Mooie feestdagen in goed gezelschap voor
iedereen. - Paul

Ik wens iedereen veel liefde voor elkaar
Groetjes Sjannie

Ware vriendschap zonder einde
voor iederéén!
ZIOL

Dat we rekening houden met onze
medemens, ongeacht kleur en geloof.
Jan
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De Heggerank

Gesp: kunstproject Nicaragua
op basisschool De Heggerank
Gastlessen: er kwamen twee mannen vanuit de stichting Gesp
en over Nicaragua in onze groep om ons uit te leggen wat
voor een werk zij verrichten in Nicaragua. Ze hadden een
power point met veel foto’s en vertelden hoe het daar is en
wat ze gezien hebben toen ze daar waren geweest. Dat was
heel interessant. Maar ook kwam schrijver Gerard Sonnemans
ons vertellen over zijn boeken die hij had geschreven. Eén
boek ging over een meisje dat arm was en haar neef die in
een stad woonde. Nou, dat gingen we naspelen in een soort
toneelstukje. Ook nam hij een koffer mee. Daar doen mensen
die geld verdienen met schoenen poetsen al hun spullen in.
Wij vonden het heel leerzaam en dit blijft erg goed bij, omdat
we het na mochten spelen.
Kunstproject (schilderen): iedereen had na deze boeiende
gastlessen een tekening gemaakt. Daaruit werden kleine
stukjes gehaald en daar gevormd tot een kunststuk. De eerste
dag dat we gingen schilderen was best spannend, omdat we
niet wisten wat ons te wachten stond. Maar dat ging snel
voorbij, want als je eenmaal aan de beurt was, was het heel
leuk. Er was ook een tolk bij. Je kreeg een schort om en
begon te schilderen. De kunstenares, ze heet Caty, was heel
behulpzaam en vriendelijk. Als je dan aan het schilderen was
zag je hoe mooi het begon te worden. Een dag voor het eind
kwamen er twee mensen kijken van de gemeente. Toen het
klaar was gingen we allemaal kijken en het eindresultaat was
echt super mooi.
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Einde (slot): toen het einde van de week was aangebroken
kwamen er heel veel mensen in ons Heijens Rijks Museum.
Zoals de mannen van stichting Gesp, de kunstenares Caty,
wethouder Vermeulen van de gemeente Gennep, NIMA TV
en nog een paar andere mensen. 3 kinderen, Robbin Hermsen,
Kevin Spijkers en Bram Kraus hadden een rapp geschreven
over het kunstproject. Toen we gezongen hadden mochten
we cadeaus geven aan de kunstenares en voor haar zoon.
Toen riepen we met zijn allen dankjewel in het Spaans. Juf
Angèl sprak zelfs nog mooie woorden tot Caty in het Spaans.
Nu wordt het schilderij nog voor 5 december opgehangen
op ons speelplein van de school. Dus kom maar eens kijken
hoe prachtig het is geworden.
Daan Steegs, BS De Heggerank, kunstproject Nicaragua 2014

Schoolontbijt op De Heggerank
We hebben op De Heggerank dit jaar weer erg genoten van het nationaal
schoolontbijt.
De kinderen leren zo hoe belangrijk het is om goed te eten
voordat je de dag begint. Zo heb je veel energie om goed te
concentreren en goed te presteren.
We hebben in de groepen lessen gegeven over het doel van
dit project. Het was gezellig en gezond wat we hebben
gegeten en gedronken. Alle vrijwilligers bedankt voor
de hulp en tevens Albert Heijn.

Dankwoord
Onze trouwe bezorgers (in willekeurige
volgorde) Wilma, Harrie, Pierre, Thea, Marga, Thea,
Marietje, Riet, Herman, Marianne, Gonny, Jan, Lena
Cuijpers, Jan, Nelly, Toon, Sjannie, Gisela, Lena Coenen,
Jan, Bets, Johan en Joke zorgen er elke maand weer
voor dat Hèjs Nèjs bij u op de mat valt of in de
brievenbus belandt. Mede namens u bedanken wij
hen allen voor hun inzet.
De redactie
Hèjs Nèjs
december 2014
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Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

Wij beschikken over
een uitgebreid
zitgedeelte en
een ruim terras
(60 plaatsen)en een
speelgelegenheid voor
de kinderen.

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
Bent u in de buurt , kom dan even
binnen en proef de echte dorpssfeer
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
maart
t/m
er
Oktob
11.30 - 22.30 uur
Di. t/m vr.
11.30 - 21.00 uur
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

Hoofdstraat 36, Heijen Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

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

Ingezonden brief

Ingezonden brief van:

Leonie Linssen

Sinds mei dit jaar verblijf ik als oud-Heijenaar regelmatig een paar
dagen in het oude huis van mijn ouders: Truus en Wim Linssen. In
de serre geniet ik van mijn ontbijt, het licht en de stilte die Heijen
met zich meebrengt. Onder de douche zing ik mee met de muziek
van de Limburgse piratenzender. Vandaag lees ik over Jet en Pierre
in het Hèjs Nèjs. Goh ja, die ken ik ook nog van vroeger toen ik
nog in de drumband zat...
In 1980 ontvluchtte ik als 18-jarige Heijen. Het voelde voor mij te beperkt:
hoe kon ik hier ooit mezelf zijn? De druk van ‘hoe het moest’ werd me te
groot, het voelde te benauwd. Ik verhuisde naar de grote stad Den Bosch,
studeerde en werkte in het ziekenhuis en genoot van het leven. De zoektocht
om mezelf te durven en mogen zijn, ging onverminderd door. Want de angst
voor afwijzing van de omgeving voor wie ik werkelijk was, bleef.
In het jaar 2000 maakte ik in mijn eentje een wereldreis door Azië. Ver weg
van huis, waar niemand me kende durfde ik mezelf toe te staan om mijn
verlangens te voelen en te leven. Ja, ik kon verliefd worden op mannen maar
ook op vrouwen! Dat wist ik al op mijn veertiende toen ik in Heijen woonde,
maar wat ik destijds tegen niemand durfde te zeggen en tot mijn 39e ontkende
ik mijn gevoelens. Op deze reis wilde ik niet langer weglopen van mezelf en zo
vond ik mezelf, ver weg van huis en haard, weer terug. Mijn innerlijke vrijheid
nam ik mee terug naar Den Bosch. In 2006 werd ik ontslagen bij Philips en
startte ik mijn eigen coachpraktijk. Op deze manier kon ik al mijn ervaringen
kwijt en andere mensen helpen zichzelf te zijn in de liefde. Nu leid ik mensen
op tot relatiecoach.
In 2011 kreeg ik borstkanker en werd opnieuw uitgenodigd om mezelf te
omarmen, met alles wat zich aandiende. Een heftige tijd, zeker omdat mijn
broer Jan in die periode overleed aan kanker. Mijn genezingsproces deelde ik
met de wereld via www.mijngenezing.com.

gaat worden. Voor mij komt hiermee het
afsluiten van een intens warme periode, van
genieten van de vele wandelingen en van het
gemak om ‘s avonds een potje te kaarten
met mijn ouders in het bejaardenhuis in
Bergen, van slapen in het oude bed van m’n
ouders, onder het geluid van de voor mij zo
vertrouwde kerkklokken. Ik wens iedereen
in Heijen veel licht en liefde toe!
Leonie Linssen
www.liefdedelen.nl
www.dubbelliefde.nl

Nu, 34 jaar later ben ik weer terug in Heijen. De benauwdheid die ik nog jaren
voelde als ik het dorp binnen reed, is nu eindelijk weg. Soms blijf ik hier een
hele week en loop ik heerlijk door het Heijense bos of langs de Maas. Wat
is het hier mooi! Ik geniet ervan om oude vertrouwde gezichten te zien en
soms mensen van vroeger te spreken. In de serre schrijf ik aan mijn trilogie
over de liefde, Dubbelliefde 3.0, waarmee ik de harten van de mensen hoop
te bereiken. Het is helend om dit te doen vanuit het dorp waar ik ooit van
wegvluchtte. Nu heet ik mezelf welkom. Want wie de liefde in zichzelf heeft
ontdekt en gevonden, is overal Thuis.
Het huis van mijn ouders waar ik nu af en toe woon en werk, staat al een
tijdje te koop en het zou me niet verbazen als het dit jaar nog verkocht
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Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen
betekenen? Voor al uw online en offline concepten,
acties en reclame-uitingen kunt u bij ons terecht.
Voor meer informatie bezoek onze website of kom
een keer langs in de tramhalte.

HOOFDSTRAAT 48 - 6598 AE HEIJEN WWW.ROVERMEDIA.NL

C

CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS
Groente en fruit

10

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

De Poel 8
6591 BV Gennep
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elemansfrans@hotmail.com

Openingstijden:
Di. - do.
08.00 - 18.00
Vr.
08.00 - 20.00
Za.
08.00 - 16.00

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’. Het wordt in Heijen dankzij onze adverteerders gratis verspreid. Abonnementen voor personen, instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aan
vragen: bij voorkeur per e-mail:
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel per telefoon 0485-513506.
Kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief verzending in Nederland€ 57,50
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Agenda 2015
Woensdag 31 december 2014 (Oudjaarsdag)
V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie
Donderdag 1 januari 2015 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 3 januari 2015
20.00 uur Zaal Schuttershof
De Wortelpin - JeugdPrinsenbal
Zondag 4 januari 2015
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert
Donderdag 8 januari 2015
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen

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

Zaterdag 10 januari 2015
20.30 uur Zaal Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

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

Jubileumweekend 55 jaar C.V. De Wortelpin
Vrijdag 23 januari 2015
Avond voor leden en genodigden
Zaterdag 24 januari 2015
Kindermiddag / Muzikale avond met feestband
Zondag 25 januari 2015
Jubileumreceptie. Tevens Prinsenreceptie

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 bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op:
28 januari 2015.

Donderdag 5 februari 2015
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zondag 8 februari 2015
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Constantia 1
Zaterdag 14 februari 2015
t/m dinsdag 17 februari 2015
Carnaval
Zondag 1 maart 2015
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - DEV Arcen 1
Donderdag 5 maart 2015
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zondag 22 maart 2015
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Hapse Boys 1
Zaterdag 28 maart 2015
20.00 uur Gemeenschapshuis d’n Toomp
Feestveiling

Belangrijke telefoonnummers
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
0800 - 0233040
Water (WML)		
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		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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

Vertrouwd en
eenvoudig over je
geld beschikken

Het gemak
van onbezorgd
genieten

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm

