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Feest in Heijen!

 Demi Scheffer 

De Pinksterdagen in zicht

vrijwilliger van het jaar 
Erwin Jansen 

Eri van den Bos-Zwinkels
Proficiat met uw nieuwe leven

25 april 

Maestoconcert

D’n Toomp 19:30uur



Bankieren bij Rabobank
betekent bankieren zoals u
dat wilt. 

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in

Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld

door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja

van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken. Neem gerust contact

met ons op via (0485) 450 450 en we plannen graag een bezoekafspraak voor u in.

Een aandeel in elkaar

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450! 

Minder mobiel?

Ook dan kunt u op ons rekenen! 

Bankieren bij Rabobank
betekent bankieren zoals u
dat wilt. 

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in

Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld

door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja

van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken. Neem gerust contact

met ons op via (0485) 450 450 en we plannen graag een bezoekafspraak voor u in.

Een aandeel in elkaar

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450! 

Minder mobiel?

Ook dan kunt u op ons rekenen! 

Vanaf 1 januari 2015 zijn onze kantoren Boxmeer,

Cuijk, Gennep en Mill geopend van maandag tot

en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook buiten bovenstaande kantooruren zijn wij op

afspraak beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag

tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op

zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Voor particuliere vragen via (0485) 450 450 en

voor zakelijke vragen via (0485) 450 113.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gewijzigde openingstijden

per 01-01-2015
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INTERVIEW MET ERI
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Voor u ligt weer een verse Hèjs Nèjs met allerhande nieuws over Heijen 
en andere wetenswaardigheden. Voor de deur staat het Heisafeest, dit 
jaar met als thema Heisa Frühlingsfeste. Zie het artikel hierover. Er is een 
interview met Eri van den Bos over haar spectaculaire afvalrace. U krijgt 
informatie over de Goede Doelenweek: tal van landelijke collecties in 
één week. Het bestuur van Hèjje Mojjer brengt u op de hoogte van haar activiteiten voor Heijen. De 
badmintonners stellen zich aan u voor en er is nog veel meer: het Maestro-concert, een collage van 
foto’s over het afscheidsfeest van Jan de Valk, interessants over vingerhoedskruid in Hèjje natuurlijk 
mojjer, parochienieuws en op het Prikbord onder meer een oproep van G. Urselmann over Tolbert. En 
er is (nog) meer. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Wie het weet mag het zeggen. Ik weet het niet precies, 
maar voor mijn gevoel zijn ze er zeker nog.
Het zou een wonder zijn als een simpele treinreis naar 
Maastricht vlekkeloos zou verlopen. Dat wonder heb 
ik niet meegemaakt, helaas: gepland onderhoud aan 
het spoor was mijn deel. Dus inzet van bussen tussen 
Roermond en Sittard. De sleetse reisbus stond gelukkig 
klaar en bracht het gezelschap via een route die je an-
ders gemist zou hebben in een klein half uur naar Sit-
tard, waar wonderwel de intercity naar Maastricht stond 
te wachten. Prima. In het Veoliadeel van de reis was 
gezorgd voor voldoende (leed)vermaak. Niet betalende 
reizigers werden door twee controleurs op hun fout ge-
wezen, twee andere reizigers kregen bij het opmerken 
van de controleurs plotseling veel haast en probeerden 
de afstand tussen hen en de controleurs zo groot moge-
lijk te maken, maar ja…een Veoliatrein is niet zo lang. 

Zijn wonderen de wereld uit?

Het recht zal wel gezegevierd hebben, te meer omdat 
een van de controleurs met gezwinde spoed richting 
het vluchtende duo toog. Boontje komt om zijn loon-
tje. In Venray werd de beschikbare ruimte in de trein 
tot in Venlo meer dan volledig benut, toen een horde, 
enigszins opgewonden hardlopers binnenstroomde. De 
gezonde wedstrijdspanning zorgde voor veel kabaal.
In Maastricht eerst gebruik gemaakt van het aan het 
treinkaartje gekoppelde kopje koffie met warme crois-
sant en toen kon de wandeling naar de Pietersberg en 
omgeving beginnen: eerst dwars door de stad en toen 
naar het plateau, met het fort en het prachtige uitzicht op 
de stad. Ook langs het start-/eindpunt van het Pieterpad 
(met uiteraard Heijen op deze route van Maastricht naar 
het Groningse Pieterburen), langs de groeve, via België 
naar kasteel Neercanne, later via het Jekerdal terug naar 
de stad, even neergestreken op het Vrijthof en weer later 
terug naar het station. In omgekeerde volgorde en met 
gebruik van dezelfde middelen van openbaar vervoer 
(het werk aan het spoor was nog niet af, dus weer deels 
met de bus) huiswaarts. Een wondermooi dagje, een 
wondermooie route, een wonderlijk verlopen (heen)reis 
en wonderwel bleken de aanwijzingen in de 14 kilome-
ter lange route alle herkenbaar. De wonderen zijn nog 
niet de wereld uit!

Column

Vrijdag 20 maart jl. is het jaarlijks vrijwilligersfeest van V.V. 
Heijen gehouden. Ditmaal vond het geheel in Las Vegas-
stijl plaats.
Als vanouds is op deze avond een “vrijwilliger van het 
jaar” gekozen. Dit maal viel deze eer te beurt aan Erwin 
Jansen.
Dik verdiend! Niet alleen in het veld heeft Erwin 
gedurende zijn lange spelers carrière zijn sporen verdiend 
voor V.V. Heijen, maar ook daarbuiten:  Denk bijvoorbeeld 
aan de commissie Bestuurlijke vernieuwing, de Technische 
commissie en de de nieuwe AED. Niettemin kennen we 
Erwin allemaal het beste als ‘clubdokter’. Als Erwin onze 
jongens (en meisjes) onder handen heeft gehad, dan 
kunnen ze nét dat beetje meer geven, wat nodig is.

Erwin werd onderscheiden met een speld van lid van 
verdienste en ontving een toepasselijke oorkonde. Zijn 
vrouw Cristien werd in de huldiging betrokken door 
middel van een bos bloemen.
De vereniging bedankt Erwin voor zijn inzet gedurende 
vele jaren en hoopt nog lange tijd van zijn diensten en 
betrokkenheid gebruik te mogen maken.

Erwin Jansen vrijwilliger van het jaar 
         bij V.V. Heijen
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Verenigings- en ander nieuws

Deze oproep plaatst het Sint Dionysiusgilde in Hèjs Nèjs, 
zodat iedereen weet dat op zondag 3 mei 2015 het 
koningschieten voor het publiek en de gildekoning dit 
jaar zal worden gehouden op het Evenemententerrein 
aan de Hoofdstraat te Heijen. Op die zondag is er 
een viertal wedstrijden. We beginnen om 14:00 uur 
met aparte wedstrijden voor de jeugd van Heijen in 
de leeftijd van 10 t/m 15 jaar en de jeugdleden van 
het Sint Dionysiusgilde om het jeugdkoningschap. Beide 
wedstrijden worden verschoten met een geweer in een 
affuit en de kogels worden afgevangen door een mobiele 
kogelvanger, waarin de houten vogels op een metalen 
spil zijn bevestigd. Veiligheid staat bij beide wedstrijden 
voorop en daarom staan beide wedstrijden ook onder 
begeleiding van een ervaren geweerschutter van het 
gilde. Voor beide jeugdwedstrijden is er een prachtige 
prijs voor de winnaar, degene die de laatste houten 
resten van de vogel van de spil schiet. Jeugdige inwoners 
van Heijen, die zich willen aanmelden als deelnemer 
voor de jeugdwedstrijd, kunnen dat doen door een 
e-mail te sturen naar john.van.haare@dionysiusheijen.nl.

Rond de klok van 15:15 uur kunnen de volwassenen 
aan de bak. Twee nieuwe houten vogels zullen in 

de kogelvangers worden gemonteerd voor de 
publiekswedstrijd en de strijd om het gildekoningschap. 
Vorig jaar won Antoine van Uijtert de publieksprijs 
en werd Wim Roosengarten keizer van het Sint 
Dionysiusgilde. Op zondag 3 mei is de strijd om het 
gildekoningschap weer helemaal open, want Wim 
Roosengarten mag als keizer niet meer meedingen voor 
een volgend koningschap. Volwassenen kunnen zich 
inschrijven voor deelname aan de publiekswedstrijd bij 
aankomst op het evenemententerrein, tot 10 minuten 
na aanvang van de publiekswedstrijd.

Het Sint Dionysiusgilde zal kosten nog moeite sparen 
om het Evenemententerrein, feestelijk, maar bovenal 
veilig in te richten, zodat iedereen kan genieten van een 
schitterende middag. Als winnaars van de wedstrijden 
bekend zijn, zal de nieuwe koning de erewijn aanbieden 
aan alle gasten. Het Sint Dionysiusgilde hoopt dat 
veel inwoners van Heijen gehoor zullen geven aan de 
oproep om naar het evenemententerrein te komen. 
Het gilde zal u niet teleur stellen en u zult veel plezier 
beleven aan een gezellige middag koningschieten.

Kom 3 mei naar het evenemententerrein
     voor het koningschieten!

De houten vogel met kogelvanger
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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

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
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Berichten van 
  het bestuur

Ledenvergadering
Op 13 maart jl. is de algemene ledenvergadering van vereniging 
Hèjje Mojjer geweest. De 40 aanwezigen hadden goede inbreng. De 
gedane suggesties zullen we als vereniging zoveel mogelijk proberen te 
realiseren. Eén van de punten tijdens de vergadering was het uitbreiden 
en/of veranderen van de bestuursfuncties. De vereniging zou graag wat 
nieuwe, ook jongere, aanwas verwelkomen. Gezien de samenstelling 
van het huidige bestuur zijn dames ook zeer welkom. Het complete 
verslag van het overleg kunt u lezen op onze site www.heijen.info.

Bouwplannen
In januari 2014 heeft de raad, in tegenstelling tot het collegevoorstel, 
gekozen om de bouwplannen die bij het kernplan horen te realiseren 
aan de oostzijde van het veld aan de Hoofdstraat. Hèjje Mojjer is van 
mening dat het vrijhouden van de voorzijde het veld van groot belang 
is i.v.m. de etalagefunctie van het terrein en het verbindende karakter 
van de delen van het dorp. Daarom heeft Hèjje Mojjer de politieke 
partijen enkele malen uitgenodigd om te polsen of het idee om het 
terrein vooraan open te houden medewerking zou krijgen. Ook met 
de aanwonenden van het veld is een gesprek geweest om te peilen of 
hiervoor draagvlak is. Na de gesprekken is door het dagelijks bestuur 
de conclusie getrokken dat de vereniging hier geen standpunt in kan 
nemen. Zodoende hebben we e.e.a. terug gelegd naar de politiek en 
gevraagd de ingeslagen weg naar aanleiding van het raadsbesluit in gang 
te zetten.

Kerkplein
Op 1 april jl. heeft het dagelijks bestuur overleg gehad met wethouder 
Welles over de lopende zaken in Heijen. Wat betreft de plannen met 
het kerkplein kunnen we melden dat de ‘praat’ schetsen klaar zijn en 
binnenkort gepresenteerd worden, aan o.a. het kerkbestuur en de 
omwonenden van het kerkplein. Na dit overleg zullen de punten die 
dan besproken worden, meegenomen worden naar een openbare 
presentatie voor ieder die geïnteresseerd is. 

Bevrijdingsfeesten 5 mei
Het organisatiecomité Bevrijdingsfeesten 2015 van de gemeente 
Gennep heeft de herdenking van de 70 jarige bevrijding opgezet. 
Dinsdag 5 mei zal het bevrijdingsvuur door atleten vanuit Wageningen 
via Milsbeek, Ven Zelderheide, Ottersum en Heijen naar Gennep 
worden gebracht. Ook een tijdcapsule die is in 2000 bij de Diepen is 
begraven, zal samen met het bevrijdingsvuur op rondreis gaan langs de 
kernen en wijken van onze gemeente. Elke kern krijgt de gelegenheid 
om op feestelijke wijze berichten en wensen aan de capsule toe te 

voegen in het kader van Vrede, 
Vrijheid en Vriendschap. Na de 
rondreis wordt de capsule weer 
teruggeplaatst aan de voet van 
het Reichswald. Over 10 jaar 
zal deze urn weer opgegraven 
worden om te kijken wat van de wensen is 
uitgekomen. 

Door de stichting Cultuurbehoud is o.a. Hèjje Mojjer 
gevraagd een bijdrage te leveren voor de organisatie 
in Heijen. Het dagelijks bestuur heeft, samen met 
de promotiegroep onderstaande opgezet om 
de lopers, vuur en wens-urn op het ‘Heisaveld ‘ te 
verwelkomen.
1. Alle verenigingen, de school en de peuterspeelzalen 
is gevraagd om voor 20 april wensen in te sturen die 
op 5 mei in de capsule kunnen worden gedeponeerd. 
2. Om 16.45 u. komen lopers met het bevrijdingsvuur 
en de capsule op het veld aan de Hoofdstraat in 
Heijen Daar worden ze welkom geheten door Hèjje 
Mojjer en wordt het bevrijdingsvuur overgenomen 
voor Heijen. Het Sint Dionysiusgilde en mogelijk 
fanfare E.M.M. zullen ook voor een gepast onthaal 
zorgen, waarna de wensen worden aangeboden. 
Om 17.30 u. vertrekken de lopers met de urn naar 
Gennep.

Iedereen is van harte uitgenodigd om op 5 mei 
om 16.30 uur naar het veld aan de Hoofdstraat 
te komen. Gezien het feit dat er nog veel mensen 
in Heijen wonen die de oorlog, al dan niet bewust,  
meegemaakt hebben, hopen we op een goede 
opkomst. Voor de jongeren kan het een signaal 
zijn dat we de vrede en veiligheid die wij genieten 
moeten koesteren! Het zou mooi zijn als Heijen 
massaal aanwezig is. 

Wij vragen ook om op 5 mei de vlag uit te hangen, 
met name aan de Hoofdstraat, maar ook in de 
kern!!

Graag tot 5 mei, 16.30 u. aan de Hoofdstraat!   

Berichten van het bestuur
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Vanaf april in Heijen
Kwaliteit in kunststof en aluminium

Hoogveld 1  I  6598 BL Heijen 
Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201

info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste 

oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels 

en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest 

uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen
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Berichten van het bestuur

Afscheid Jan de Valk
Op 16 april is Jan de Valk gestopt met de exploitatie van Café-Zalen Schuttershof. Gedurende vele jaren was 
Schuttershof verenigingslokaal, de plaats voor feesten en partijen maar ook voor bijeenkomsten met een droeve 
aanleiding, zoals begrafenissen. Bovenstaande fotocollage geeft een impressie van Jan zijn afscheidsfeest op 4 april. 
Wij wensen Jan een goede tijd en de nieuwe exploitant, Henk de Leeuw, veel succes. Een interview met Henk 
hebben wij op onze agenda geplaatst. 

Foto’s gemaakt door Piet Manders
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Goede Doelen Week Heijen

De collecte week.
Van de gemeente Gennep hebben we de vergunning 
om in week 21 collectief te gaan collecteren. De 
naam “collecte week” is een ruim begrip, want als 
alles volgens plan verloopt, hoeven onze collectanten 
maar 2 avonden op stap; een avond of middag om de 
collectebrieven bij u te bezorgen en een avond om ze 
weer op te halen. 

Even een nadere uitleg. 
Zoals al in een vorige publicatie is meegedeeld, wordt 
op ieder adres in Heijen een enveloppe bezorgd met 
daarop het logo van de Stichting en in die enveloppe 
een brief met aan de ene zijde informatie over hoe te 
handelen en aan de andere zijde informatie over de 
fondsen die deelnemen. Daar kunt u invullen wat u aan 
die fondsen wilt doneren. Deze enveloppe wordt in de 
week voor de collecteweek huis aan huis bezorgd.
In de begeleidende brief komt ook te staan, dat de 
ingevulde brief met het daarbij behorende bedrag 
weer in de “Goede Doelen enveloppe” gedaan moet 
worden en dat u deze dicht kunt plakken

Eerste collectedag 20 mei
Op woensdag 20 mei tussen 18.00 en 20.00 uur 
worden de enveloppen weer bij u opgehaald door 
2 collectanten, kenbaar aan een legitimatiebadge. U 
mag de enveloppe zelf in de speciale collecte-emmer 
deponeren, u hoeft geen naam te vermelden, de 
donatie is anoniem.   Omdat we met veel collectanten 

zijn en er van uitgaan dat iedereen zijn enveloppe al 
klaar heeft liggen als er aangebeld wordt, denken we in 
een avond alle adressen te kunnen bezoeken. 

Tweede collectedag 21 mei.
We zijn er ons ook van bewust dat op die 
woensdagavond niet iedereen thuis zal zijn. Daarom 
maken de collectanten op donderdag tussen 18.00 en 
20.00 uur nog een rondje langs die inwoners die de 
dag ervoor niet thuis waren. Desnoods stoppen we 
nog een briefje in de brievenbus met daarop het adres 
waar u zelf uw donatie kunt deponeren.

Het tellen.
Na het ophalen van de collecte-enveloppen komt voor 
de fondsen het spannendste deel, namelijk het tellen 
van de gedoneerde bedragen. Per slot van rekening 
is daarvoor de hele actie opgezet. Ieder fonds hoopt 
natuurlijk op een mooi bedrag om zo haar steentje 
bij te kunnen dragen aan de verwezenlijking van de 
idealen van hun landelijk fonds.
Zoals al meerdere keren is gesuggereerd, rekenen de 
coördinatoren van de verschillende fondsen op uw 
gulle bijdrage. In plaats van 9 keer per jaar wordt u nu 
maar één keer om een donatie “lastig” gevallen. 
Onze collectanten stellen uw spontane medewerking 
zeer op prijs.

In een volgend Hèjs Nèjs hopen we u de opbrengst 
van onze gezamenlijke collecte te kennen meedelen.

Goede Doelen Week 

In het Hèjs Nèjs van januari en maart hebben we u al redelijk op de hoogte gebracht van de 
op handen zijnde veranderingen in het collecteren voor Goede Doelen in Heijen. Op 30 en 
31 maart hebben de coördinatoren van deze fondsen de ± 70 collectanten die in Heijen de 
afgelopen jaren hebben gecollecteerd,  in 3 sessies bij elkaar geroepen en hen geïnformeerd 
en geïnstrueerd hoe er dit jaar gecollecteerd wordt. Zij waren allemaal enthousiast over 
de nieuwe vorm; maar ze zijn er zich ook van bewust dat deze wijze van collecteren wel 
wennen zal zijn, en dat er hier en daar wat haperingetjes kunnen zijn, maar als deze aan de 
organisatie gemeld worden, kan hier een volgend jaar rekening mee worden gehouden. Dit 
geldt overigens ook voor de inwoners van Heijen: als u op- of aanmerkingen heeft, geef ze 
dan gerust door aan gdw@heijen.info.Wij bekijken wat we ervan kunnen leren.
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Heijen Helpt Heijen

Bibliotheek(je) in D’n Toomp!

Het idee is geboren om in D’n Toomp een boekenkast 

neer te zetten, waarin iedereen zijn of haar overtollige 

boeken neer kan zetten, omruilen, maar ook gewoon 

kan lenen. Het is jammer om boeken weg te gooien 

en zo kunnen er meer mensen van genieten. De 

boekenkast zal alleen te bereiken zijn als D’n Toomp 

open is voor activiteiten, maar gelukkig is dat heel 

vaak. Nu zijn wij om te beginnen natuurlijk eerst op 

zoek naar een geschikte boekenkast. Heb je nog een 

oude kast staan en wil je ervan af of weet je iemand 

die een dergelijke kast kan missen, neem dan contact 

op met Cheline Hendriks, telefoon 514451. 

Voor alle tuinliefhebbers zijn de volgende sites erg interessant:

www.tuinen.nl
www.digituin.be

Op naar een groener Heijen!

Oproep februari geslaagd!
In februari vroeg ik of iemand een 
diaprojector te leen had. Dat leverde een 
viertal reacties op. Prachtig! En de oude 
dia’s zijn weer tot leven gekomen en digitaal 
gemaakt (via foto’s van de geprojecteerde 
dia’s).  
Henk Kerkhoff

Heijen Helpt Heijen
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De Pinksterdagen in zicht: 
      Feest in Heijen!

Het HeißaTeam
Het team bestaat al jaren uit een vaste 
kern maar soms moeten leden door 
omstandigheden het team verlaten en 
worden hun plaatsen (gelukkig altijd met 
veel enthousiasme) ingenomen door 
nieuwe. Zo zijn dit jaar Monique Schoofs 
en Ton Willems toegetreden tot dit selecte 
gezelschap. De andere leden zijn René van 
Velthoven, Patrick Deenen, Erica Reintjes, 
René Groenen, Marion Peeters, Nicole 
Scheffer, Ellie van Uden en Wilma Verhasselt. 
Allemaal dragen ze met hun eigen talenten 
bij aan de totstandkoming van dit heerlijke 
Heijense feest. 

Het programma
Vrijdag 22 mei
Als vanouds is de vrijdagavond gereserveerd 
voor de Jeugddisco, die 
dit jaar een ‘Blacklight’ 
party gaat worden. SBS 
Sounds uit Afferden zal 
gaan proberen er een 
dolle boel van te maken. 
Er moet volop worden 
gedanst en gesprongen! 
Nieuw is dat de jeugd al 
vanaf groep 7 welkom is. 
Het evenement voor de 
jeugd begint om 20.00 

uur en duurt tot 23.00 uur. Een kwartier voor aanvang gaan 
de deuren open en na 20.00 uur gaan de deuren dicht en niet 
meer open tot 23.00 uur. Een veilig gevoel voor de ouders. 

Zaterdag 23 mei
Zaterdagmiddag. Dan weet je het wel. Dé middag van Wilma 
Verhasselt. Al voor de tiende keer organiseert zij Muziek voor 
Iedereen. Het thema van de middag is Samen Zingen. Maar 
ook als je een muziekinstrument hebt, neem het dan gerust 
mee.
Iedereen met of zonder beperking in de leeftijd van 0 tot 100 
is van harte welkom. Wilma heeft met al haar charme weer 
een superprogramma voor elkaar weten te krijgen. Want wie 
doen er allemaal mee?

En Wilma somt op: “Inbetween, het Smartlappenkoor Drie 
Veuraf, het zangduo Robert en Ghislaine, het Mikadokoor, 
onder begeleiding van SBS Sounds. En niet te vergeten 
Peer en Geer en Die Drie, die ook al vele malen met veel 

enthousiasme hebben meegewerkt 
aan dit succesvolle feest.”

Kortom, vmet zo’n groot aantal 
geweldige artiesten kan deze middag 
niet stuk! En ook dit jaar komt een 
deel van de opbrengst ten goede van 
de Stichting Tante Lenie, die als doel 
heeft gezinnen met een chronisch 
ziek kind een keer een onbezorgde 
vakantie te bezorgen.”

Het komende Pinksterweekend, van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei is 

het weer groot feest in Heijen. Voor de zesde keer op een rij organiseert het 

HeisaTeam het Heisafeest op het evenemententerrein aan de Hoofdstraat. Dit jaar 

met als thema Heisa Frühlingsfeste. Je begrijpt het al, we gaan op de Duitse toer. 

En voor deze gelegenheid schrijven we om in de juiste sfeer te komen in dit artikel 

Heisa verder als Heißa…..

         22-23-24 mei

         Heijen 

 
 

 
 
 
Vrijdag 20.00 u  - BLACKLIGHT -  

                 Jeugddisco met SBS Sounds  

    

Zaterdag 20.00 u  
Feestband   
Wir sind Spitze! 

 

Zondag  

 
 
 

 
 

 
Tent       Buitenterrein 

Heilige mis     Spiel ohne Grenzen 

Vanaf 11.00 u     

 

Frühshoppen mit   Diverse spellen en  

Unterhaltungsmusik  activiteiten   
 

Vanaf 15.00 u      

NEW LEAF!!  
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Van toen tot nu

Zaterdagavond: HEIßA FRÜHLINGSFESTE. Wegens overweldigend 
succes nogmaals binnengehaald: een optreden van Wir Sind Spitze. 
Dus niet alleen om de naam die zo mooi past bij het thema van dit 
feest, maar zeker ook omdat ze in staat zijn het dak van de tent af te 
spelen. Deze band weet feest te maken voor iedereen van 15 tot 115, 
zo beweert het team…. En wie er twee jaar geleden bij was, kan dat 
beamen.

 Zondag, 24 mei, 1e Pinksterdag.
Deze dag begint met een H. Mis in de tent. Traditiegetrouw luistert 
fanfare EMM ieder jaar deze mis op in de kerk. Dit jaar gaat de fanfare 
samen met pastoor een prachtige mis verzorgen op deze voor een 
Pinkstermis toch ongewone locatie. Maar het zal er heel mooi en 
sfeervol aan toe gaan. De H. Mis begint om 11.00 uur.

Na de H. Mis gaan de stoelen aan de kant en is het vrij baan voor 
het “Frühschoppen mit Unterhaltungsmusik”. De aftrap hiervan wordt 
ook uitgevoerd door fanfare EMM. Zij zijn nu al door het muziekarchief 
aan het vlooien voor passende Duitse nummers, waarbij Marmorstein 
Und Eisen Bricht, dat op 25 april door Prins Martien d’n Urste zal 
worden gedirigeerd tijdens het Maestroconcert uiteraard niet zal 
ontbreken. 

De middag wordt verder muzikaal ondersteund door SBS Sounds 
en om 15.00 uur begint de finale met New Leaf. Deze band staat 
garant voor een gezellig feest. Zij vormen het slotstuk van het Heißa 
Frühlingsfest.

Voor de jeugd zal op zondagmiddag op het buitenterrein voldoende 
amusement zijn met SPIEL OHNE GRENZEN. Hierbij moet gedacht 
worden aan een hindernisbaanachtige ‘krachtmeting’. Hiervoor kan 
iedereen zich opgeven in teams van 4-6 personen op het email adres 
van de organisatie: dorpsfeest.heisa@gmail.com

Er zullen diverse spellen worden georganiseerd. 
Uiteraard ontbreekt het van oorsprong Duitse spel 
bierpullenschuiven niet. Maar er is ook ponyrijden, 
een springkussen, een zandbak, Lederhosen-hangen 
en nog veel meer. Je hoeft ook geen boterhammen 
mee te nemen naar de Hoofdstraat, want uiteraard 
wordt er op Duitse wijze voor de inwendige 
mens gezorgd. Denk daarbij niet alleen aan Bier & 
Bratwurst, ook andere Duitse lekkernijen zullen op 
het terrein verkrijgbaar zijn!

Kortom, alleen de weergoden kunnen voor het 
buitengebeuren nog roet in het eten gooien. Echter, 
op de een of andere manier heeft het HeißaTeam 
een heel goed contact met de weergoden, want 
die hebben hen nog nooit in de steek gelaten, dus 
hopelijk ook deze keer niet. 
Op het Evenemententerrein aan de Hoofdstraat 
zal in de week voorafgaande aan het feest weer een 
enorme tent verschijnen, die na afloop natuurlijk 
ook weer opgeruimd moet worden. Voel je vrij 
om je aan te melden als vrijwilliger voor de diverse 
onderdelen van het feest en voor het opbouwen op 
vrijdag en het afbreken op maandag. De organisatie 
kan alle hulp goed gebruiken.
Je kunt je via de mail aanmelden bij dorpsfeest.
heisa@gmail.com en volg het gebeuren op 
Facebook Heisa Heijen. Alle informatie vind je 
tevens op www.heijen.info/heisafeesten.

22, 23 en 24 mei 2015 Heijen Samen 
(voor altijd) 
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De Swoosh en Smashpupkes….
We zien je denken: wat is dit nu weer. Het is snel uit te leggen: dit zijn de namen 

die de badmintonners die iedere week fanatiek in de gymzaal van de Heggerank 

samen sporten, zichzelf gegeven hebben. De Swoosh zijn de heren, tien in 

getal en de Smashpupkes de zeven dames. Men heeft bedacht dat het geluid 

dat badmintonrackets maken tijdens het spel een beetje op “swoosh” lijkt. De 

smashpupkes behoeven geen verdere verklaring voor hun naam….  We spreken 

met de sporters op hun vaste woensdagavond, net voordat ze de zaal in mogen. 

Stukje geschiedenis…
We vragen hoe lang de badmintonners 
al samen spelen. Daarop komen 
verschillende antwoorden die variëren 
van 2009, 2010 en 2011. We houden het 
maar op 2010. De clubjes zijn spontaan 
ontstaan. Heb je zin om mee te doen? 
Zo begon het. Wie als eerste deze vraag 
gesteld heeft is niet bekend, waarschijnlijk 
ergens aan de tap, want daar ontstaan, 
zoals we weten, de beste ideeën. De 
badmintonuurtjes zijn puur recreatief, 
wel wedstrijdjes tegen elkaar, maar geen 
lessen, trainers. “Gewoon lekker, vol erop”, 
zo zeggen de sporters.

“Wat is er zo leuk aan badminton?” 
vragen wij.
De antwoorden zijn divers: “Lekker moe 
worden”, horen wij en “Het is veel actiever 
dan tennis”, maar ook het sociale contact 
is belangrijk. De dames houden hun “talks” 
voor, tijdens en na het badmintonnen. 
Vrouwen kunnen namelijk twee dingen 
tegelijk, dat is algemeen bekend. Zoals een 
van de vrouwelijke leden het verwoordt: 
“Domme “quatsch”, maar intussen wel 
lekker sportief bezig zijn”. De heren 
hebben deze vaardigheid uiteraard niet 
en gaan na afloop even naar D’n Toomp 

voor, zoals Pierre Peeters dit plechtig verwoordt: “De 
nabespreking over de technische en minder technische 
ins en outs van die avond onder het genot van een 
gratis borrelnootje. En ook voor het herstellen van het 
vochtgehalte en niet te vergeten voor de cooling down 
van de pols.”

De polsbewegingen zijn bij badminton namelijk heel 
belangrijk. Men legt ons uit dat tennis kort gezegd met 
de hele arm wordt gespeeld, terwijl badminton veelal 
bestaat uit korte polsbewegingen. Oké! Weer wat 
geleerd. Deze kennis delen wij graag met Heijen!
Soms wordt er een gemengd toernooitje georganiseerd, 
dat organiseren moeten wel de dames doen, want zoals 
ze betogen: “Als we op de heren moeten wachten, ja, 
dan weet je het wel!“

Interview
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We vragen naar de individuele kwaliteiten van de spelers….
Dan wordt het hilarisch. We horen van alles en kort samengevat komt 
het hierop neer:

Pierre Peeters “loopt op alles” en “pakt” ook nog veel….
Marco Roelofs wordt geroemd om zijn techniek….
Evenals Frank Scheffer…
Jeffrey Ankersmit, een nieuweling in de club, maar gaat “als een 
speer”….
Frank van den Berg is van “net over het net”….
Alex Spanjers is berucht om zijn “Alexjes”dat wil zeggen shuttle op 
het net en dan net erover heen….
Patrick Deenen, hoe kan het ook anders met zijn 2.04 m lengte, is van 
de hoge shuutjes’ en de brede ‘shuutjes’
René Hermsen blijkt een all rounder, wel technisch, maar vaak net te 
laat….
Frank Weerepas slaat bovenhands mis, maar weet ‘m dan nog net 

onderhands te raken, dat doet niemand 
hem na….
Maaike Snellen is technisch sterk en 
fanatiek, ze doet haar naam eer aan….
Bianca Vinck is van de gemene, agressieve 
shuutjes en is sneller dan het licht.…
Marita Weijers kan niet tegen haar verlies 
en is super fanatiek….
Eri van den Bos kan heel goed blokken….

Interview

De enthousiaste badmintonners

Erica Reintjes is fanatiek maar ook van 
leve de lol….

Al met al is het een boeiende en 
gezellige club, zoals we er zo veel 
hebben in Heijen. Samen sportief bezig 
en gezelligheid achteraf. 

Voor de foto moet de dagelijkse 
outfit snel gewisseld worden voor 
een sportievere. Mooie kans voor de 
fotograaf de “sixpacks” van de heren 
voor het nageslacht vast te leggen…

Serieuze informatie:
De heren spelen apart van de dames. 
De Swoosh spelen op woensdagavond 
van 20.30 uur tot 21.30 uur en de 
Smashpupkes op maandagavond van 
20.30 uur tot 21.30 uur in de gymzaal 
van de Heggerank. Mocht je door dit 
verhaal geïnspireerd zijn geraakt, neem 
dan contact op. Het telefoonnummer is 
06 28116547



 

 

   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
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Interview

Dit waren de eerste woorden die de verpleegkundige tegen Eri van den Bos-Zwinkels 

(42) uit de Boommarterstraat zei toen ze bijkwam uit de narcose na haar gastric 

bypass operatie. Wat een gastric bypass operatie inhoudt, vind je in het aparte kader 

bij dit verhaal.

Eerst een hernieuwde kennismaking met Eri en haar echtgenoot Jeroen en de kleine 

Sherly. 

12 mei 2013: “Proficiat met uw nieuwe leven, 
       mevrouw Van den Bos!”

vervolg op blz 18

We kennen Eri en Jeroen al langer. We hebben hen geïnterviewd naar 
aanleiding van de adoptie van hun Nicaraguaanse dochter Sherly in 2012. 
Het verhaal over haar adoptie kun je teruglezen in de editie december 
2012. Een ontroerend verhaal, over teleurstellingen en toch doorzetten. 
Hun eindeloze geduld werd uiteindelijk beloond met de komst van Sherly, 
nu vijf jaar oud. Een vrolijke kleuter die ’s morgens haar babbeltje opent en 
het niet meer sluit totdat ze rond half 7 ’s avonds doodmoe in haar bedje 
rolt, mede door vele prikkels in haar omgeving die ze maar nauwelijks kan 
bevatten. 

Eri vertelde destijds dat een van de bezwaren die adoptielanden maakten, 
(als voorbeeld noemde ze China) was dat Eri leed aan ernstig overgewicht. 
Gelukkig maakte Nicaragua dat bezwaar niet en zodoende kon de adoptie 
toch doorgang vinden.

Elders in het Hèjs Nèjs kun je het vrolijke verhaal lezen van de badmintonners, 
de Swoosh en de Smashpupkes. Een van de smashpupkes die we in de club 
aantroffen was Eri. Maar is dat Eri? We konden onze ogen niet geloven. 
Daar zat een mooie slanke vrouw op de banken in het kleedlokaal waar 
het interview plaatsvond. Wij herkenden Eri niet! Eri liet zich toen ontvallen 
dat ze maar liefst 60 kilogram was afgevallen. Onze aandacht was gewekt. 
Op kousenvoeten benaderden wij Eri met de vraag of we haar over dit 
enorme gewichtsverlies mochten interviewen. Eri dacht twee dagen na en 

zei ja. Dit is haar verhaal:

Eri:
Mijn eetprobleem is ontstaan door het niet 
kunnen verwerken van de klappen van het 
leven.
Jeroen en ik zijn nu bijna 18 jaar getrouwd, de 
trouwfoto’s zijn één van de laatste foto’s die 
van mij zijn gemaakt toen ik nog slank was. 
De grootste klap kwam direct hard aan. Heel 
snel na ons trouwen overleed eerst mijn 

moeder en daarna mijn vader. Ze waren nog 
veel te jong. Daarbij kwam het probleem van de 
kinderloosheid. We wilden zo ontzettend graag 
kinderen, maar het lukte niet. Dit is de grootste 
greep uit het totale pakket van ellende. Ik ben 
geen grote spreker en verstopte mijn emoties 
achter een masker van eten en een kilogram 
drop was binnen de kortste keren op. Deze 
kwaal heeft een naam: binge eating disorder. Je 
kunt het vergelijken met boulemia, zonder het 
overgeven. Ik at vooral zoet als Jeroen er niet 
was, ik at stiekem. Het eten was mijn vriendje, 
tijdens het snoepen had ik een goed gevoel, 
daarna kwam de spijt en was eten mijn grootste 
vijand. Dit speelde allemaal ruim voor de adoptie, 
ongeveer tien jaar geleden. Ik kwam voor onze 
kinderloosheid in het 
medische circuit terecht 
en voor IVF moest ik vijf 
kilogram afvallen. Maar 
door de druk kwam er 
alleen maar gewicht bij! 
Dus weer meer eten 
vanwege de frustratie. 
Aangezien ik dit niet 
aan mezelf toe kon 
geven, was het ook 
niet mogelijk er 
met Jeroen over te 
praten. Ik wilde ook 
niks weten van maagverkleiningen en dergelijke 
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want dat was zwak! Gelukkig had ik geen medische klachten 
als suikerziekte, te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol 
of iets dergelijks. Wel had ik last van veel zweten, pijnlijke 
enkels en knieën. Uiteindelijk was mijn eigenwaarde zo laag 
dat ik een hekel had aan mijzelf.  Iemand attendeerde mij 
op deze kwaal en ik werd boos! Maar op weg naar huis 
realiseerde ik mij dat ik toch echt wel een probleem had. 
Via mijn huisarts ben ik doorverwezen naar een eetkliniek 
waar ik een jaar lang een 1-daagse therapie in Nijmegen 
heb gevolgd. Daar de eetstoornis een psychische oorzaak 
kende ben ik doorverwezen naar een 3-daagse intensieve 
psychotherapeutische behandeling in Apeldoorn van een 
jaar.

Mijn maag is nu niet groter dan 
een eierdopje.

Er moest eerst een aanzienlijke muur afgebroken worden 
die ik om me heen had gebouwd om bij mijn emoties te 
komen. Daar is mij toen wel veel duidelijk geworden.  De 
laatste therapeut heeft na afloop geadviseerd aanvullende 
sessies te gaan volgen. Daar mijn toenmalige werkgever geen 
medewerking meer verleende, heb ik deze aanvullende 
sessies niet meer kunnen volgen. Alle therapieën en diëten 
hadden vooral ingewerkt om mijn psyche, maar niet op 
mijn gewicht. Ik was er zelf ook volledig klaar mee, dacht ik..

Toen kwam er goed nieuws uit ons adoptietraject. We 
mochten naar Nicaragua om Sherly te ontmoeten en 
haar mee te nemen naar Nederland. Dat was niet alleen 
emotioneel, maar ook lichamelijk een zware tijd. Toen 
kwam het omslagpunt. Sherly! Door haar komst vond ik 
de motivatie iets aan mijn overgewicht te doen. Daar ik 
reeds alle mogelijk trajecten en diëten gevolgd had, meldde 
ik mij aan voor een gastric bypass, als laatste redmiddel.  Een 
zware ingreep, waarbij ongeveer 90% van mijn maag werd 
verwijderd en een deel van de dikke darm. Voordat ik aan 
de ingreep kon beginnen moest ik voor het voortraject 
tot mijn grote frustratie toch weer naar een psychologe. 
Die was heel streng voor mij en stond erop dat ik eerst 
moest laten zien dat ik ook zelfstandig af kon vallen, anders 
had de operatie geen zin, volgens haar. Het lukte mij toen, 
gemotiveerd als ik was, om 16 kilo aan gewicht te verliezen. 
Niet dat je dat aan de buitenkant kon zien overigens. Maar 

toen kwam het groene licht. De operatie kon doorgaan. Mijn 
maag is nu niet groter dan een eierdopje en doordat er ook 
een deel van de dikke darm verwijderd was waar belangrijke 
enzymen worden aangemaakt moet ik de rest van mijn 
voedingssupplementen blijven slikken om die tekorten aan te 
vullen. Let wel, een gastric bypass is een hulpmiddel, ik zal het 
uiteindelijk zelf moeten doen. 
Op 12 mei 2013 begon mijn nieuwe leven. Ook dat ging met 
vallen en opstaan. In het begin kon ik zelfs de kleinste beetjes 
voedsel niet binnenhouden. Ik viel wel meteen kilo’s af, dus dat 
was wel handig. Maar op een gegeven moment word je daar 
ook bang van! Ga ik nu richting anorexia? Je moet jezelf helemaal 
opnieuw uitvinden. Tussen je oren blijf je het gevoel hebben dat 
je te dik bent. Je kunt niet geloven dat een jas van een in jouw 
ogen superslanke nicht jou ineens ook past. Het valt niet mee 
om zelfs maar de gewoonste maaltijden te eten. Ik was meer 
van de zoetigheid en de pasta. Nu moet ik aardappelen en 
gezonde groenten eten. Maar dat valt eigenlijk helemaal buiten 
mijn vroegere eetpatroon. Bovendien is een eetverslaving om 
een andere reden veel lastiger. Roken en verdovende middelen 
werken ook verslavend, maar eenmaal afgekickt heb je die 
niet nodig. Maar eten moet je ook na je eetverslaving.  Ik ben 
ook veel assertiever geworden! Ga de confrontatie met mijn 
omgeving gemakkelijker aan. Dat was voor Jeroen natuurlijk ook 
wel wennen, hij was gewend aan een gereserveerde vrouw, 
meer terughoudend. Soms geeft dat ook wel wrijvingen, maar 
er is nu veel meer rust in ons leven gekomen. De operatie is nu 
twee jaar geleden en het groeiproces is nog steeds niet afgerond. 
Ik moet echt nog afkicken van het zwaar zijn. Ik moet mijzelf nu 
belangrijk gaan vinden en mijn gevoel van eigenwaarde opkrikken. 
Tot vijf jaar na de operatie kan ik naar groepsgesprekken en daar 
hoor ik de ervaringen van anderen. Sommige mensen konden 
al meteen prima eten. Ik niet, gelukkig kon ik daarvoor weer 
terecht bij een psycholoog.

We genieten nu sámen veel meer 
van Sherly.

Interview
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We genieten nu sámen veel meer van Sherly. Zo ga ik inmiddels 
gerust met Sherly apekooien. Dat kon Jeroen alleen, ik kon die 
attracties niet in met mijn gewicht. Ik ben erg blij met het resultaat, 
mijn leven is bijna weer zoals het vroeger was. De oude Eri komt 
weer terug, ik begin mezelf weer te herkennen. We zijn zelfs 
samen al een keer uit eten geweest, alleen een soepje en een 
voorgerechtje, hoor! Meer lukt echt nog niet, maar het begin is er. 
Een mooi voorbeeld over het verschil van vroeger en nu kwam 
met het Nieuwjaarwensen. Sherly mocht langs de deuren en wij, 
papa en mama, liepen in de schaduw mee. Vroeg een dame die 
de deur voor Sherly opendeed en mij zag staan vol verbazing: 
“Hé Jeroen, heb jij een nieuwe vrouw?” Haha! Dat Sherly zo 
kan stralen en Jeroen eigenlijk ook, maakt het allemaal waard. 
De onzekerheid neemt af, al kwamen de complimenten over mijn 
nieuwe uiterlijk in het begin helemaal niet binnen, inmiddels kan ik 
er wel van genieten. Shoppen wordt ook steeds leuker. Ik kan in elke 
winkel kleren kopen! Ik heb nog een oude broek, die gooi ik nooit 
weg! Deze broek was de enige die ik op het laatst nog aankon. Kun je 
nagaan! Ik heb geen spijt van dit hele traject, immers als je weer van 
jezelf houdt kun je ook weer van een ander houden. Voor ons gezin 
was het een zware beproeving, maar we hebben het doorstaan en 
zijn er sterker en opener door geworden.
 
De reden waarom ik deelneem aan dit interview is simpel. Zwaar 
overgewicht is niet iets waar je voor kiest, integendeel. Het is een 
ziekte. Je moet mensen met een dergelijk zwaar overgewicht eerder 
met respect en mededogen benaderen dan met minachting. Soms 
worden mensen zwaar van medicijnen, maar dat is een minderheid. 

Wat is een gastric bypass? 

De operatie werd uitgevoerd in het Obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 

Het maakt onderdeel uit van een heel zorgtraject. Het betreft een screening, een mogelijk 

voortraject, zoals Eri dat moest ondergaan, de operatie en het natraject. Een operatie is nodig om 

mensen met een extreem overgewicht de kans te geven hun eigen gezondheid te herstellen. Het 

is een operatie die zorgt voor langdurig en aanzienlijk gewichtsverlies. De hoeveelheid voedsel die 

een patiënt na de operatie kan eten is namelijk sterk beperkt.  Bij een gastric bypass wordt eerst 

de maag een stuk kleiner gemaakt. Vanuit de kleinere maag die overblijft maakt de chirurg een 

verbinding met de dunne darm. Meestal na ongeveer 180 cm wordt dit deel dunne darm weer 

verbonden met het stuk dat oorspronkelijk van de maag en gal afkomt. Door de kleinere maag en 

doordat de voedselstroom buiten de 12-vingerige darm en het eerste deel van de dunne darm 

wordt omgeleid heeft dit gewichtsverlies tot gevolg. 

Dr. Simon Nienhuijs, chirurg: “Ik complementeer vaak een patiënt met het behaalde resultaat, 

omdat het ook veel eigen inzet vraagt. Zo veel kilo’s eraf na een operatie is niet slechts een duwtje 

in de rug. Maar een soort gratis overtocht naar de gezondheid.” 

Een psychische stoornis ligt meestal ten grondslag 
aan deze kwaal. Ik hoop door openheid te geven 
aan mijn verhaal begrip te kweken bij de mensen.”

Op deze pagina’s vind je foto’s van Eri voor en na 
haar operatie. Wat een verschil! Het is bijna niet te 
geloven. En wat te denken van de foto van Eri met 
haar oude broek! En wat een doorzettingsvermogen 
heeft Eri getoond! Meer dan bewonderenswaardig. 
Samen met Jeroen en Sherly heeft Eri zichzelf weer 
op de kaart gezet en dat is een felicitatie waard. De 
woorden van de verpleegkundige na de operatie 
zijn helemaal waar gebleken.
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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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Tolbertse gastgezinnen naar Heijen?

Ik ben Gérard Urselmann, geboren 13 juni 1939 op de hooizolder van het toen in aanbouw zijnde nieuwe voorhuis van de 

boerderij De Burgt, nu Langeven 17. Het stalgedeelte is daarna vervangen. De oude oude schuur en het varkenshok van de 

voormalige boerderij staan nog steeds overeind. Het varkenshok is inmiddels gerestaureerd door de nieuwe bewoners.

Mijn ouders, intussen beiden overleden, waren Arnold (Nöl) Urselmann en Bertha Bovee. Ik was het 5e kind in de rij.

Ik ontvang het Hèjs Nèjs bij tijd en wijle via het ‘Urselmann kanaal’. In dit blad heb ik met extra interesse het interview gelezen 

met Wim Vullings. In dit interview komt de evacuatie van oktober 1944 aan de orde.

Gezien mijn geboortedatum mag duidelijk zijn dat ook de bewoners van de Burgt in een lange stoet via de route Siebengewald, 

Emmerich, richting het Noorden verdwenen. Mijn moeder liep achter de kinderwagen waar mijn jongere broer Jan, geboren op 

17 mei 1944, in lag en de rest lopend achter een kar aan die beladen was met huisraad etc. van diverse mensen. Uiteindelijk zijn 

de meeste mensen uit Heijen in Tolbert terechtgekomen. Wim Vullings is daar dus geboren.

Mijn ouders en drie van de zeven kinderen werden ondergebracht (en meest hartelijk ontvangen) door de melkboer De Haan 

en zijn vrouw in hun kleine huisje. Mijn moeder en mevr. De Haan werden dikke vriendinnen. Wij hebben nog zeer lang contact 

met haar gehad. Haar man is jong overleden. Mevrouw De Haan werd ruim negentig jaar oud.. Mijn oudere broers en oudere 

zus werden bij andere adressen ondergebracht. 

Waarom deze informatie?

In 2010 is op initiatief van enkele inwoners van Tolbert een zeer succesvolle ‘terugkomdag’ georganiseerd. Veel families uit Heijen 

waren daar aanwezig/vertegenwoordigd. Het Dagblad van het Noorden heeft hier de nodige aandacht aan besteed.

Ik heb nog even op uw website de beginnummers van Hèjs Nèjs doorgekeken maar heb de indruk dat hieraan in uw toen nog 

kersverse jonge blad geen aandacht is geschonken.

Met het zicht op 70 jaar bevrijding is het misschien interessant om op deze evacuatieperiode terug te komen. En wat nog 

mooier zou zijn:  Dat de Heijense gemeenschap een terugkomdag organiseert voor de Tolbertse gastgezinnnen. Ik weet dat 

het kort dag is. Maar gezien de organisatiekracht van de Heijense inwoners misschien nog niet te laat. Het zijn intussen de laatste 

der Heijense Mohikanen die gasten waren in Tolbert en de laatste in Tolbert die gastheer/vrouw waren.

Ik ben zelf na de lagere school naar de HBS in Boxmeer gegaan en daarna heb ik  hbo landbouw in Roermond gevolgd.  

Vervolgens heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld in onder meer Roosendaal. Ik heb gewerkt in Nunhem en Bergeijk en woon 

sinds 1970 in Enkhuizen. Daar geniet ik van mijn pensioen van wat tegenwoordig Syngenta Seeds heet. Ik ben in 1965 getrouwd 

met Hanny Linders, afkomstig van de Veerweg in Boxmeer. We hebben twee zoons en een kleinzoon. Aangezien mijn broer 

Harr y, die lang op de Burgt heeft gewoond/gewerkt, tegenwoordig in Gennep woont kom ik nog maar sporadisch in Heijen. 

Alleen bij tijd en wijle voor grafbezoek!!

Met hartelijke groet.

Gérard Urselmann

(wordt wellicht vervolgd)

Aspergetocht!
met paard en wagen door de Maasduinen
Maasduinen/Aspergetocht (duur: 1,5 tot 2 uur)Deze tocht staat in het teken van de ‘Asperge’, welke rijkelijk groeit in het schitterende Maasduinengebied! Onderweg stopt u bij een Aspergeveld en daarnaast stoppen we bij een van de “Smaakparels” van Noord-Limburg: Hoeve Carpe Diem. Hier krijgt u een asperge “amuse” en natuurlijk is er de mogelijkheid om van een heerlijk kopje koffie en andere lekkernijen te genieten!
De tochten vertrekken vanaf Bergemo en worden georganiseerd op:Zaterdag 2 mei 11:30 uur
Zondag 3 mei 11:30 uur
Woensdag 6 mei 13:00 uur
Donderdag 7 mei om 11:30 uur

Tarieven: €10,00 per persoon          Kinderen tot 3 jaar gratis
Reserveren kan via info@bergemo.nlwww.bergemo.nl 
Hommersumseweg 39 in Heijen
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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

Nieuw Erf 15 
6598 MG Heijen

0485-515897 
www.hoevecarpediem.nl
info@hoevecarpediem.nl 

Kom ‘ns langs!
Op de fiets, te voet of te paard?
Als startplaats en rustpunt biedt het nostalgisch boerenterras van Hoeve Carpe Diem 
heerlijke gerechten van de kleine kaart. Een stuk huisgemaakte Oud Hollandse 
Boterkoek en een heerlijke kop koffie zorgen voor een frisse start!  

Unieke arrangementen!
Voor uw bedrijfsuitje, vereniging, fiets- of wandelclub kan Hoeve Carpe Diem in 
samenwerking met Bergemo Recreatie unieke arrangementen organiseren!

Tot ziens op Hoeve Carpe Diem in Heijen!
Camping / Bed & Breakfast / Boerenterras
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Hallo, ik ben Demi Scheffer. 

Ik ben derdejaars student verpleegkundige en ik vertrek 25 april naar Malawi in 
Afrika. Daar ga ik stage lopen in het Trinity Muona hospital. Samen met vijf andere 
meiden ga ik in het ziekenhuis werken op de verschillende afdelingen.  

Binnenkort is het zover! Dan vertrekken wij naar Malawi. We zijn druk bezig 
met alle voorbereidingen, en naast alle twijfels over hoeveel paar schoenen we 
meenemen, welke tas het grootste is en welke kleren we meenemen, zijn we ook 
bezig met serieuze zaken zoals het aanvragen van een paspoort, vaccinaties halen 
en fondsenwerving.   

Zoals ik al aangaf gaan we stage lopen in het Trinity Hospital in Muona. Het Trinity Hospital is een 
klein, 220 bedden tellend ziekenhuis, in het zuiden van Malawi. Het ziekenhuis heeft ongeveer 20 
gediplomeerde verpleegkundigen en 5 clinical officers. Naast het personeelstekort heeft men hier 
eigenlijk een tekort aan alles. Noodzakelijke medische middelen zijn niet of zeer beperkt beschikbaar, 
er is een tekort aan beddengoed en er zijn nog steeds bedden zonder matras. Dit willen wij, waar 
wij kunnen, gaan veranderen. Met het ingezamelde geld zijn we van plan saturatiemeters te kopen, 
dit zijn apparaatjes die de zuurstof in het bloed meten. In het Trinity Muona hospital hebben ze 
bijna geen saturatiemeters en het is belangrijk om deze apparaatjes te hebben, zodat je de juiste 
diagnose kunt stellen en de juiste behandeling toe kunt passen. Ook gaan we een kinderhoek op de 
kinderafdeling bouwen, zodat de kinderen afleiding hebben wanneer ze ziek zijn. 

We gaan niet alleen in het ziekenhuis werken. We trekken ook door het land als een soort 
consultatiebureau om baby’ s te vaccineren, na te kijken en te wegen. We proberen zoveel mogelijk 
te doen voor de kinderen. Maar omdat het een heel arm land is en heel anders dan Nederland, is 
dat moeilijk te realiseren. Men heeft ons gevraagd een middag of dag per week de kinderen op de 
scholen Engels en biologie te geven. Natuurlijk willen en gaan we dit doen.

Als u ons wilt helpen met een donatie kunt u dit doen op bankrekening nummer: 
NL 89 RABO 01029 23 892 op de naam van RMC Baltussen.

Stage lopen in Afrika
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Heisa

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

  mei
2015

vieringen in

Opbrengst Vastenactie 2015

Reeds de Joden vertelden elkaar hoe God met mensen omging en dat nog doet. 

Aanvankelijk gebeurde dit mondeling, gedurende vele generaties: in de samenkomsten 

van de geloofsgemeenschap, bij volksfeesten en in het gezin. Pas langzaamaan werden 

deze getuigenissen van het gemeenschappelijk geloof opgeschreven en bijeengevoegd. 

Zo ontstond het Oude of Eerste Testament.

De ervaringen met God die de Joden hadden, is ook van betekenis voor het 

christelijk geloof. Aan het begin staan de persoonlijke geloofsgetuigenissen van 

oog- en oorgetuigen. Wat dezen op allerlei manieren mondeling doorgaven, werd 

opgeschreven. Daarbij kwamen dan nog brieven van apostelen, die ook geschikt waren 

om in de liturgische bijeenkomsten voorgelezen te worden. Dit alles is in het Nieuwe 

Testament verzameld.

Vandaar dat de kerk haar opdracht ernstig neemt om te bewaren en door te geven 

wat zij als overlevering erkent. Omdat de Bijbel niet denkbaar is zonder de gelovige 

gemeenschap, legt de katholieke kerk de nadruk op de samenhang van de Bijbel en 

de traditie.

De Bijbel is dus het boek van de kerk, van de gelovige christelijke gemeenschap die zich 

door Gods Geest geleid weet. Is het dan niet begrijpelijk dat deze kerk er aanspraak 

op maakt dit boek betrouwbaar te verklaren?

Christenen vertellen elkaar ook over mannen en vrouwen uit de geschiedenis van de 

kerk die hun leven helemaal door Jezus en zijn Geest lieten bepalen. Men noemt deze 

mensen heiligen. Ook feesten, gebruiken, beelden en gezangen zijn bestanddelen van 

deze levende christelijke herinnering. Zo ontstaat een ketting waarbij de ene schakel 

de geloofsschat doorgeeft aan de volgende. Hierin is de kerk van nu de jongste schakel.

Pastoor H. Reijnen

Op zaterdag 4 april 2015 is er weer een einde gekomen aan de vastenperiode en 

daarmee aan de Vastenaktie 2015. De parochieleden en de leerlingen van onze 

basisschool “De Heggerank” hebben weer hun best gedaan een mooi bedrag bij 

elkaar te brengen.

Na telling heeft dat het volgende resultaat opgeleverd: de kinderen hebben € 710,90 

bij elkaar gekregen, vanuit de parochie is € 262,00 opgebracht. Vanuit de Heijense 

gemeenschap kan er dus € 972,90 overgemaakt worden naar de goede doelen!

Van Jan Laarakker en pater Gruyters hebben we al dankbrieven ontvangen voor 

de gulle gaven van de Heijenaren. Ze wensen alle milde gevers alle goeds toe en 

ze hebben gevraagd de hartelijke groeten over te brengen aan alle parochianen. Bij 

dezen dus.

Ook wij, pastoor en kerkbestuur, danken iedereen hartelijk voor de bijdrage aan de 

Vastenaktie. Met de inzet van de kinderen en de geldelijke steun van Heijen kunnen 

er weer goede dingen gedaan worden.

De kerk: het werk van de    
   Heilige Geest (2)

Zaterdag 02 mei 
geen dienst

Zondag 03 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 09 mei 19.00 uur 
geen dienst

Zondag 10 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Donderdag 14 mei 09.30 uur 
Hemelvaart, Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zaterdag 16 mei 
geen dienst

Zondag 17 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 23 mei 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor

Zondag 24 mei 11.00 uur 
Pinksteren, Eucharistieviering in de tent met 
fanfare EMM

Maandag 25 mei 09.30 uur 
2e Pinksterdag, Eucharistieviering

Zaterdag 30 mei 
geen dienst

Zondag 31 mei 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
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In memoriam: John van Berlo

Passiespelen Tegelen ‘Lente in Galilea’

Verloting paaskaars 2015

Heisa

Dit jaar zijn er na de paasvieringen op zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april lootjes verkocht voor de paaskaars. Na de 

mis op tweede paasdag, maandag 6 april is het winnende lotnummer getrokken. Dit is geworden lotnummer: 470. De kaars 

kan bij pastoor Reijnen worden afgehaald. Wij wensen de winnaar veel licht en plezier toe met de paaskaars.

John werd geboren op 19 mei 1954. Hij trouwde met Ans Janssen en 

ze kregen twee zonen: Jos en Rick. Hun kinderen een goede toekomst 

bieden, was een van John en Ans’ grootste wensen. John was een 

rustige man die vooral voor zijn gezin leefde. Prettig in de omgang; 

niet opdringerig maar zeker wel aanwezig. Hij was een harde werker. 

Dingen nauwkeurig en precies uitvoeren was heel belangrijk. Dat gold 

ook voor onderhoud aan huis en tuin.

Behulpzaamheid was een goede karaktertrek: je deed nooit tevergeefs 

een beroep op hem. Die eigenschappen waren heel belangrijk bij zijn 

werk bij het SCA, waar John vele jaren werkzaam was. Hij was trots op 

wat hij met zijn werk bereikt had. 

In juni 2013 kreeg John gezondheidsklachten. Hij werd er voor 

behandeld, maar bleef er bij werken. Helaas kregen hij en zijn gezin in 

november 2014 een harde klap te verwerken. Het bleek dat er voor 

John geen genezing meer mogelijk was.

Hij ging hiermee om op een manier die zijn 

karakter tekent: niet klagen, zichzelf blijven, 

regelen wat er te regelen valt. Hij wist zich 

hierbij verzekerd van de ondersteuning door 

zijn gezin.

Op 12 maart jl. overleed John thuis; op de plek 

die zoveel voor hem betekende en waaraan hij 

zo gehecht was.

Zeer velen kwamen afscheid van hem nemen 

in de kerk: collega’s van SCA, leden van de 

voetbalclub en de tennisvereniging. Het werd 

eens te meer duidelijk dat velen John een warm 

hart hebben toegedragen. 

John laat bij iedereen die hem lief was een 

onuitwisbare herinnering achter. Bedankt voor 

alles, John! Moge je rusten in vrede.

Op zondag 10 mei in de Doolhof in Tegelen start de 

20ste editie van de Passiespelen. Deze reeks bestaat uit 25 

voorstellingen. Tot en met 13 september is de voorstelling 

elk weekend te zien. 

Het vijfjaarlijks evenement – ontstaan in 1931 – is 

uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale 

allure. Tijdens een drie uur durende openluchtvoorstelling 

worden de laatste dagen uit het leven van Jezus nagespeeld. 

De Vlaamse schrijver Patrick Lateur schreef deze keer de 

tekst vanuit het perspectief van de Emmaüsgangers. De 

regie is net als de vorige keer in handen van Cees Rullens. 

De muziek is van componist Nard Reijnders. Tussen 10 mei 

en 13 september wordt het spel elke zondag om 14.30 uur 

opgevoerd. Ook op Hemelvaartsdag 14 mei en Tweede 

Pinksterdag 25 mei kunt u de voorstelling bezoeken. Van 18 

juli tot en met 8 augustus zijn er bovendien op zaterdagavond 

voorstellingen om 18.00 uur.

Kijk op www.passiespelen.nl voor meer informatie over 

o.a. prijzen, arrangementen en verkooppunten.
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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

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

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

Een lekker stukje verantwoord vlees 
voor elke gelegenheid



Waar een klein dorp groot in kan zijn…

De voetbal plaatjes actie van AH is inmiddels al afgelopen. Er is de 

afgelopen maanden weer druk gespaard en geruild door de spelers 

en speelsters van  V.V. Heijen.

Voor de meeste spelers en speelsters van Voetbal Extra in Heijen 

is het krijgen van voetbalplaatjes geen vanzelfsprekendheid. Ze zijn 

dan ook door veel mensen uit Heijen en Gennep geholpen om alle 

plaatjes bij elkaar te krijgen ! Héél véél dank hiervoor !!

Een speciaal dankjewel 

hiervoor gaat uit  naar 

Ger Robben, die geheel 

belangeloos ervoor gezorgd 

heeft, dat een aantal spelers 

met een volgeplakt boek 

ook kunnen gaan genieten 

van hun helden !!

Sporten in eigen dorp?
Al enige tijd sport er op de woensdagavond van 17.30 – 18.30 uur een groep 

enthousiaste inwoners van 50 jaar en ouder in de sportzaal van de basisschool. 

De conditie van deze sporters is in deze periode al flink verbeterd. Het plezier en de 

sportiviteit spatten er van af!

Deze groep geeft aan dat er nog ruimte is voor nieuwe sportieve senioren uit eigen dorp 

Heijen. Niet alleen wordt er in de zaal gesport, maar ze trekken ook af en toe de natuur 

rondom Heijen in voor een stevige wandeling.

Mocht u na het lezen van de reacties van deze sporters nieuwsgierig zijn geworden en 

denken “ hier wil ik ook aan meedoen” dan bent u welkom. Misschien herkent u een of 

meerdere deelnemers op deze foto. 

Voor de kosten van € 25,00 tot 1 juli hoeft u het niet te laten en heeft u meteen een 

indruk van de lessen. Daarna begint een nieuw seizoen in september. 

Mochten er vragen zijn bel of mail dan naar de docent van deze groep 

Paula de Visser : (06) 40 06 47 24  -  hethelendehuis@ziggo.nl

Wat zeggen de sporters zelf? Hier volgt een bloemlezing:

- Afwisseling is keileuk! Niet alleen in de zaal sporten, maar ook eens de natuur in!

- We zijn lekker sportief bezig!

- We willen vitaal ouder worden!

- Het lesprogramma is super gevarieerd….

- We hebben inspraak in de keuze van het programma.

- We hebben na afloop een voldaan gevoel.

- Sociaal belangrijk: je leert nieuwe mensen kennen!

- Je blijft in beweging, dat is goed voor de gezondheid…

- Je hoeft geen topprestaties te leveren

-  Niveau is te behappen voor iedereen, iedereen doet wat 

hij of zij kan.
- Het is in Heijen, lekker dichtbij!

En wat vindt docent Paula?

Het is een leuke enthousiaste groep met veel 

mogelijkheden en iedereen staat open voor nieuwe 

ervaringen!

Feestelijke heropening
Gemeenschapshuis D’n Toomp.
Op 28 maart werd Gemeenschapshuis D’n Toomp
feestelijk heropend na de ingrijpende verbouwing
die vorig jaar plaatsgevonden heeft. De Heijense
Revuegroep maakte er een dolle boel van door alle
bezoekers te vragen met een enorme schaar een
stuk rood/wit stuk lint door te knippen. De eersten
die een lint mocht doorknippen waren voorzitter
Kees van den Corput en bestuurslid Joep Koenen.

Vierde van links: Ger Robben

Welkom in Heijen!
Hoera voor de Hoofdstraat 57f! Daar werd 
Sofia geboren. Zij is de dochter van Adil en 
Ibtisam Elguennouni. 

Van harte gefeliciteerd!
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Auto Jetten Cuijk

U bent van harte welkom

DIT OPEL-TEAM
STAAT VOOR U KLAAR.

Denk je aan Opel, dan denk je natuurlijk aan Jetten!
Al sinds 1931 dealer van dit merk, voor het Land van Cuijk 
én voor Noord-Limburg.
Dit team van ervaren Opel-vakmensen staat voor u klaar.

Van harte welkom bij Auto Jetten Cuijk

Jetten Opel Cuijk
0485 - 33 65 00   www.autojetten.nl
 facebook.com/AutoJettenCuijk facebook.com/AutoJettenCuijk
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Van Goethem ramen en deuren
verhuisd naar Heijen

Van Goethem ramen en deuren is vanaf 7 april gevestigd in 
Heijen. Het nieuwe pand ligt op een mooie zichtlocatie in de 
gemeente Gennep op het industrieterrein Hoogveld. Met 
een ruimere showroom is er gelegenheid om meer mooie 
producten te tonen. Aangezien veel producten in eigen huis 
vervaardigd worden, is de grotere werkplaats een echte 
aanwinst. De bereikbaarheid voor onze klanten, maar ook 
zeker voor onze leveranciers, is hier aanzienlijk beter.

Marc Giepmans, sinds 2010 directeur 
van Van Goethem: “Wij zijn blij dat wij 
in dezelfde gemeente zo’n geschikt pand 

hebben kunnen aankopen. Echt groeien is 
niet onze ambitie, maar in Ottersum was 

het toch wel te klein.”

Van Goethem ramen en deuren richt zich al meer dan 
30 jaar op het leveren van kwaliteitsproducten. Een 

Auto Jetten Cuijk

U bent van harte welkom

DIT OPEL-TEAM
STAAT VOOR U KLAAR.

Denk je aan Opel, dan denk je natuurlijk aan Jetten!
Al sinds 1931 dealer van dit merk, voor het Land van Cuijk 
én voor Noord-Limburg.
Dit team van ervaren Opel-vakmensen staat voor u klaar.

Van harte welkom bij Auto Jetten Cuijk

Jetten Opel Cuijk
0485 - 33 65 00   www.autojetten.nl
 facebook.com/AutoJettenCuijk facebook.com/AutoJettenCuijk

Adv_Prat_Op_A4.indd   1 24-11-14   13:42

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

echte specialist op het gebied van kunststof 
en aluminium ramen en deuren. Voor zowel 
nieuwbouw als renovatiewerk. Tevens zijn wij 
gespecialiseerd in serre- en verandabouw, 
zonwering en insectenwering. Wij leveren aan 
de particuliere markt, woning- en utiliteitsbouw. 
Ook als zelfstandige en doe-het-zelver kunt u bij 
ons terecht.

U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie
Hoogveld 1, Heijen, Industrieterrein Hoogveld
Tel. (0485) 51 22 06
www.vangoethem.nu

Marc Giepmans voor zijn nieuwe pand



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

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. 

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Meet en Greet

Meet & Greet
Romée Traa

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 Romée Traa.

Naam Romée Traa  

Geboortedatum en plaats 18 oktober 2001

Waar woon je in Heijen Nieuwwijkstraat

Op welke school/opleiding zit je Elzendaal-College

En in welke klas/jaar 1ste jaar

Weet je al wat je wilt worden? Iets in de verzorging met kinderen....

Wat zijn je hobby’s Drummen, dansen, voetballen en natuurlijk 
 met vrienden afspreken

Heb je een huisdier en zo ja, welk Ja een (mega) konijn. 

Verdien je een zakcentje bij en zo ja,  Ja, met oppassen.
waar of waarmee?

Wat houd je op dit moment erg bezig Het solistenconcours, omdat ik daar heel veel zin in 
 heb. Maar natuurlijk ook school.   

Wat is je favoriete TV programma Goede Tijden Slechte Tijden

Wat is je favoriete sport om te doen Voetballen en dansen.

Wat is je favoriete sport om naar te kijken Voetbal

Wat is je favoriete muziek?  Hard-style en top 40

Wat is je beste eigenschap Sociaal / aardig

En wat je slechtste Soms onzeker
 
Waar heb je een enorme hekel aan Als iets niet lukt!

En wat vind je juist leuk Uitgaan en vakanties

Wat zou je doen als je een Wereldreis maken met familie/vrienden
miljoen euro zou winnen?

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst? Dat ik gelukkig en gezond blijf, nog heel ver kom
 met drummen en straks een leuke baan kan vinden.

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst? Dat Heijen ook in de toekomst een leuk dorp blijft

Wie komt er in de volgende Meet & Greet? Merijn Lambregts



Hèjs Nèjs
april 201532

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Vanaf mei tot oktober zie je deze mooie plant in bossen, 
omgespitte, braakliggende terreinen maar ook in tuinen. 
Vingerhoedskruid houdt van halfschaduw en een beetje 
vochtige, humusrijke grond. Deze plant heeft met zijn feeërieke 
uiterlijk mensen vroeger al geïnspireerd tot het verzinnen 
van lieflijke bijnamen zoals ‘Elizabeth kruid’, ‘Judasbeurzen’, 
poppenschoen, ‘pijpenkop‘ en ‘slangenbloemen’. In sprookjes 
waarin elfjes voorkomen zie je vaak dat de elfjes een bloem 
van het vingerhoedskruid als hoedje dragen.

Plantkundig gezien
Digitalis is een plant uit de helmkruidfamilie en is tweejarig. 
Hij wordt ongeveer 50 tot 200 cm groot, heeft groene 
bladeren die eivormig tot lancetvormig zijn met een zacht 
aanvoelende, behaarde onderkant die wit/grijs van kleur is. 
Ze voelen aan de bovenkant vrij ruw aan. Ook de stengel en 
stelen van de bloemen hebben korte haartjes. De bloemen 

zijn van oorsprong paars, met vlekjes waar een wit 
randje omheen zit. Er zijn er ook met andere kleuren 
bloemen, zoals de variëteiten in wit, roze en geel. 
De variëteit purpurea heeft de paarse bloemen. 
De bloemen zijn trechtervormig en staan in grote 
trossen langs de bloemstengel. Een bloempje is 4 tot 
5 cm lang en past om een vinger als een vingerhoed 
(zoals gebruikt wordt bij naaiwerk); daaraan heeft de 
plant zijn naam te danken (‘digitus’=vinger). 
De bloei gebeurt van onder naar boven verlopend 
langs de stengel. Hommels en bijen komen graag naar 
deze bloemen op zoek naar nectar en verdwijnen 
er dan helemaal in. Soms maken hommels aan de 
zijkant een gaatje in de bloem om zo gemakkelijker 
bij de nectar te kunnen. Aan een enkele plant kunnen 
meer dan negentig bloemen komen, waar weer 
duizenden zaadjes uit voortkomen. Nadat de bloem 

Sprookjesachtig mooi - Vingerhoedskruid 
(Digitalis purpurea)
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bestoven is ontstaat een zaaddoos, met daarin de kleine bruine 
zaadjes. Als deze zaaddoos rijp is geworden gaat die vanzelf open 
en komen de zaadjes vrij; waaruit weer vele nieuwe planten 
kunnen ontstaan. De plant sterft hierna af. Binnen die twee jaar, 
in de winter, behoudt de plant zijn groene blad en is winterhard 
tot -25 graden.

Heksenkruid
Vingerhoedskruid wordt als één van de heksenkruiden beschouwd. 
Dit zijn planten die volgens verhalen werden gebruikt omdat ze 
stoffen bevatten die een zeer sterke werking kunnen hebben 
zoals hallucinogeen, verdovend, geneeskrachtig of rustgevend. 
Heksen en kruidengenezers die met kruiden werkten wisten de 
eigenschappen van deze planten of delen daarvan vroeger al te 
benutten. Heksenkruiden zijn niet zelden heel giftige planten en 
Vingerhoedskruid is daarop geen uitzondering: de werkzame stof 
bij deze plant isdigoxine.

Geneeskunde
Vingerhoedskruid wordt in de moderne geneeskunde ingezet 
bij de behandeling van sommige hartritmestoornissen; hiervoor 
wordt de werkzame stoffen (digoxine) uit de bladeren van de 

tweedejaars planten gewonnen. Het is in de handel 
onder de merknamen Lanoxin en Purgoxin. De 
toepassing vindt zijn oorsprong in de volksgeneeskunde, 
waar de plant inmiddels niet meer wordt gebruikt; 
het was te moeilijk om de juiste dosering te bepalen, 
waardoor het gevaar van overdosering te groot was.

Let op: Vingerhoedskruid is giftig voor mens en dier 
en dat geldt voor alle delen van de plant, maar vooral 
voor de zaden en de bladeren! Het gif is niet dodelijk 
maar kan hartritmestoornissen veroorzaken of maag- 
en darmproblemen zoals braken. 

Plant deze mooie bloem op een plekje waar kind 
en dier niet zo snel komen. Er wordt gezegd als je 
deze plant in je tuin hebt staan dat hij de omgeving 
beschermt. Dat is toch zeker een reden om hem een 
mooi plekje in je tuin te geven.

Geniet ervan.
Martha en Paul.

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

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.

van 
creatieve woorden

naar 
daden

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!

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

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

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas
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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 
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:
27 mei 2015.

Agenda 2015 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
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Donderdag 23 april
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief - Ritueel begeleider T. School

Zaterdag 25 april
19.30 uurD’n Toomp

Fanfare E.M.M. - Maestroconcert

Maandag 27 april
13.30 uur D’n Toomp

Oranjecomité - Koningsdag

Zaterdag 2 mei
11.30 uur Maasduinengebied/Hoeve Carpe Diem

Manege Bergemo - Asperge tocht met paard en wagen

Zondag 3 mei
11.30 uur Maasduinengebied/Hoeve Carpe Diem

Manege Bergemo  - Asperge tocht met paard en wagen

Zondag 3 mei
13.30 uur Evenemententerrein aan de Hoofdstraat

Sint Dionysiusgilde - Koningschieten

Zondag 3 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Olympia’18 1
Aansluitend:  Eindfeest Competitie

Woensdag 6 mei
13.00 uur Maasduinengebied/Hoeve Carpe Diem

Manege Bergemo - Asperge tocht met paard en wagen

Donderdag 7 mei 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Donderdag 7 mei
11.30 uur Maasduinengebied/Hoeve Carpe Diem

Manege Bergemo - Asperge tocht met paard en wagen

Woensdag 20 mei
K.B.O. - Fietstocht

Donderdag 21 mei
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-actief - Exotisch fruit door L. Elemans

Heisa 2015
Vrijdag 22 mei 20.00 uur Jeugddisco

Zaterdag 23 mei 13.30 uur Muziek voor iedereen  
Zaterdag 23 mei 20.00 uur Grote party met “Wir Sind Spitze” 

Zondag 24 mei (1e Pinksterdag) Vanaf 11.00 uur:
Heisadag: H. Mis, Heisa-Fruhlingfest en band “New Leaf ”

Vrijdag 29 mei
Zaterdag 30 mei

Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Jeugdkamp

Zaterdag 30 mei
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen - Bedrijventoernooi
Aansluitend: Muzikale avond met band

Zondag 31 mei
Vertrek: 07.00 uur.

Zij-actief - Dauwtrappen

Donderdag 4 juni 
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zaterdag 6 juni
18.00 uur D’n Toomp

Sint Dionysiusgilde - Inhalen Koningspaar en Receptie

Donderdag 18 juni
Vertrek: 12.30 uur.

Zij-actief - Fietstocht met excursie
Zondag 28 juni

09.00 uur Evenemententerrein aan de Hoofdstraat
Sint Dionysiusgilde - Kofferbakverkoop

Woensdag 12 augustus
K.B.O. - Bedevaart Kevelaer

Donderdag 20 augustus
Vertrek: 12.30 uur.

Zij-actief - Bezoek aan Rosarium Wellerlooi




