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Auschwitz en Birkenau….
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bij ESP te Gennep

een verslag

Sportspreekuur

Lionne Arts-van Gessel
Shiatsu

Een veilig onderkomen
voor Amber Kessels



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! 
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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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Voorwoord en Inhoud
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11 + 21 prikbord  |  35 agenda en belangrijke telefoonnummers
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23

Vier en vijf mei liggen nog maar net achter ons. Reden om in deze uitgave van 
Hèjs Nèjs stil te staan bij de verschrikkingen, die oorlogen met zich meebrengen. 
Lees de column en het aangrijpende verhaal over Auschwitz-Birkenau, een 
persoonlijke ervaring van een van onze redactieleden en de column. Oorlog 
hoort thuis in een museum, waarvan we zouden moeten leren om nooit meer een oorlog te beginnen, maar….
de harde werkelijkheid is helaas anders en is, moeten we constateren, ook al altijd zo geweest. Wanneer komt de 
ommekeer? Boven de wolken is alle vrijheid, onder de wolken is de ellende, is kort samengevat de inhoud van een 
liedje, dat ik vanmorgen hoorde. Allemaal zaken die tot nadenken aanleiding zijn.
Intussen draait de wereld, ook in Heijen, gewoon door. In deze Hèjs Nèjs aandacht voor het bijzondere 
woonproject voor Amber Kessels en anderen. Daarnaast is er een artikel over Lionne Arts-Van Gessel: shiatsu-
therapie. Het nieuwe sportspreekuur bij ESP komt aan bod en u kunt lezen over de beide Heijenaren die een 
Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Ten slotte stelt ook de zandbij zich aan u voor. Uiteraard is er 
verenigingsnieuws en ook het prikbord is weer gevuld. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier. 
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Begin mei stonden we stil bij de ellende van de oorlog, 
die hier al weer 70 jaar geleden geëindigd is. Opdat we 
niet vergeten. Nooit weer oorlog(sleed). Dat zou wel heel 
mooi zijn. De harde werkelijkheid leert helaas anders. 
Denk aan voormalig Joegoslavië, Oekraïne. En dan heb 
ik het nog niet over het Midden-Oosten en delen van 
Afrika en alle gevolgen (ook voor Europa) hiervan. Als 
je dan bedenkt, dat mensen over het algemeen het plekje 
waar ze geboren zijn als mooiste op aarde beschouwen 
en daar ook altijd weer willen terugkeren. Maar altijd is 
er wel ergens oorlog en zijn er partijen, groepen die me-
nen beter te zijn dan anderen, hun wil, geloof en macht 
aan anderen opleggen, waardoor mensen moeten vluch-
ten en niet kunnen terugkeren naar hun geboortegrond.
Onlangs bezocht ik het Bevrijdingsmuseum in Groes-
beek en het Oorlogsmuseum in Overloon. Vooral is me 
bijgebleven wat mensen elkaar kunnen aandoen, waar 
mensen toe in staat zijn in hun machtswellust en vaak 

Dubbel gevoel

onterechte overwaardering van hun eigen standpunten. 
Een overlevende van de Holocaust sprak over de ont-
menselijking van de overheersers. Bij het zien van de 
foto’s van de concentratiekampen, drong deze beschrij-
ving in alle hevigheid tot me door. Dat waren geen men-
sen meer, die andere mensen onderdrukten, mishan-
delden, uithongerden en vermoordden, alleen omdat 
ze vonden, dat zij beter waren. Helaas is de leus op een 
spandoek: ‘oorlog hoort in het museum’ nog lang geen 
realiteit. En als je de wereldgeschiedenis beziet, zal dat 
wel nooit het geval zijn.
Goed om hierover na te denken en meteen ook weer zo 
dubbel: de ellende van toen en nu en het leven van velen 
van ons, dat een paradijs is daarmee vergeleken. 
Tot slot verwijs ik naar een passage uit de column van 
(de blinde) Vincent Bijlo, die ‘de wereld’ volgens mij erg 
scherp ziet: Hij schrijft over de gedachten van mensen, 
die als individu tijdens de 2 minuten stilte op 4 mei allen 
dachten: ‘nooit meer oorlog’ en dat ook meenden. En 
dat gaat zeker op zolang iedereen iemand is, met eigen 
gedachten. Het wordt pas gevaarlijk “als heel veel ieman-
den een groep worden en van mening veranderen. Dan 
hebben ze de gezamenlijke kracht om andere mensen 
te reduceren tot dingen, schimmels, ongedierte” en “La-
ten we onszelf altijd blijven zien. Word geen meeloper, 
sluit je niet aan bij het koor van bange schreeuwers. Laat 
angst niet regeren, op angst kun je niet stemmen”. 

Column

Bedrijventoernooi-V.V. Heijen op 30 mei 2015
Het bedrijventoernooi van V.V. Heijen begint 
langzamerhand een begrip te worden in de kop van 
Noord-Limburg.
Op zaterdag 30 mei wordt dit voetbaltoernooi, waar 
sportiviteit en gezelligheid hoger in het vaandel staan 
dan resultaat, alweer voor de 9de keer gehouden.
Ook dit jaar zullen de teams strijden om de eer wie 
zich het beste en sportiefste bedrijventeam van de 
regio mag noemen. 
Zal het dit keer lukken om de winnaar van de afgelopen 
jaren, Smink Orbital, van de troon te stoten of gaat dit 
bedrijf wederom met de eer strijken?
Het zal allemaal duidelijk worden op zaterdag 30 mei 
vanaf 14.00 uur op sportpark “de Heikamp” in Heijen.

Na de voetbalfinale zal er vanaf 20.00 uur een 
spectaculair optreden zijn van de coverband “Dubbel 
Fout” uit Maastricht, waarbij gezelligheid eveneens 
gegarandeerd is.
Zowel het voetbaltoernooi als de muzikale avond zijn 
gratis toegankelijk.
Graag tot ziens op 30 mei op het sportpark!!

V.V. Heijen
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Dit jaar waren de 
weergoden ons minder 
goed gezind tijdens het 
lentevuur. Nadat de 
regen voorbij was is er 
toch een aantal groepen 
kinderen begonnen aan 
de speurtocht. Deze 
werd georganiseerd 
met hulp van Frans 
Storms. De kinderen 
waren erg enthousiast 
en werden bij aankomst 
op het veld aan de 
Hoofdstraat getrakteerd 
op marshmallows, die ze 

lekker in de diverse vuurtjes konden roosteren. 
Er was natuurlijk ook een aantal ouders die gezellig 
hebben bijgekletst onder het genot van een drankje.

De uitslag van de speurtocht is als volgt:
Gedeelde eerste plaats 
de groepjes van: Laura Kuijpers
 Kay Josephs
 Imke Jaspers
Tweede plaats het groepje van: Pim Roodbeen 
Derde plaats het groepje van: Semme Cornelissen

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
De prijswinnaars zullen hun prijs persoonlijk 
overhandigd krijgen! 

Eindelijk is het zaterdag 2 mei. Dit is de dag waarop 
wij onze eerste proef mogen rijden. Vandaag mogen 
zestien ruiters laten zien wat ze hebben geleerd bij 
Lisette en John Deenen.  
Om twee uur begint de middag, maar omdat wij pas 
om tien over half vier (Björn) en tien voor vier (Danni) 
mogen rijden moeten we nog even wachten. Maar dat 
vonden wij niet zo heel erg, want dan konden we even 
kijken bij de andere ruiters.
Danni mocht op Paco rijden en Björn op Foxy.Toevallig 
zijn dat precies onze lievelingspony’s.
De dressuurproef die we mochten rijden vonden wij 
heel leuk. Er zat een slalom bij en we moesten ook in 
draf rijden. Een officiële jury beoordeelde hoe 
we de proef hadden gereden. 

Wij vonden zelf dat we de proef heel goed hadden 
gereden. We zijn trots op onszelf! En ook op de pony’s. 
Dus de pony’s hebben een dikke knuffel verdiend als 
beloning.
Ook de jury vond dat wij het goed hadden gedaan. 
Daarom kregen we allemaal een zakje snoep en een 
rozet (onderscheiding).
Wij vonden het een superleuke dag en hopen dat er 
nog meer wedstrijden zullen volgen.
We willen natuurlijk ook even Lisette,John en alle 
anderen bedanken.
Groetjes van Danni Klein en Björn Keuninx.

Heijen Promotie

Verenigings- en ander nieuws

Rijvereniging Ons Genoegen:
     Onze eerste wedstrijd!!



Hèjs Nèjs
mei 20156

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

         

Op zondag 31 mei 

Op deze dag bent u van harte 
welkom om eens een kijkje te 
komen nemen bij onze zorgboer-
derij. Wij laten u dan zien hoe 
een team van vaste begeleiders er 
samen met enkele hulpboeren 
voor zorgen dat alle kippen, een-
den, geiten, schapen en ezels te 
eten krijgen en geknuffeld wor-
den. Dat we zelf dierenhokken 
maken, brandhout zagen, appel-
stroop maken, het erf onderhou-
den. samen in de moestuin wer-
ken en nog veel meer.            

Van harte               
welkom       
11.00-15.00 uur 

Wat kunt u allemaal zien en 
proeven: 

• Zelf gemaakte appelstroop. 

• Heerlijke honing             van 
van onze eigen bijen. 

• Door onze hulpboeren ge-
maakte producten kopen.  

• Rondwandelen over het erf 
van onze zorgboerderij onder 
de enthousiaste begeleiding 
van een hulpboer. 

• Kopje thee of koffie  drinken 
met eigen gemaakte cake. 

• Wij zoeken nog nieuwe hulp-
boeren!! 

• Wij zoeken ook nog vrijwilli-
gers! 

• Of gewoon genieten van de 
rust en de sfeer.  

Zorgboerderij de  lindehoeve          

                 Opendag 2015 

Augustinusweg 34,  

5853 ED Siebengewald                            

tel 0485-0441346   

0652219050 

Kom je ook?! 
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Op 5 mei, Bevrijdingsdag, vond een unieke ceremonie plaats aan 
de Hoofdstraat in Heijen. Jeugdige voetballertjes van VV Heijen 
begeleidden het bevrijdingsvuur. Het bevrijdingsvuur was eerder die 
dag ontstoken in Wageningen en naar Gennep gebracht door leden 
van Vitesse ‘08. Het vuur had ook al Milsbeek, Ottersum en Ven-
Zelderheide aangedaan voordat het in Heijen arriveerde. Het vuur 
werd opgewacht door de voorzitter van Hèjje Mojjer, Pierre Hendriks, 
en naar schatting tweehonderd  belangstellenden. Pierre memoreerde 
onder andere het feit dat de Hoofdstraat, de oude Rijksweg, een 
belangrijke verbindingsweg was geweest voor de aanvoer van 
geallieerde troepen.
Een aantal vertegenwoordigers van Heijense verenigingen sprak hun 
wensen voor de toekomst uit op het gebied van vrede en veiligheid. 
De vertegenwoordigster van D’n Toomp toonde een Mariabeeldje dat 
in het bezit is van haar moeder en dat voor haar familie nog steeds het 
symbool is voor bescherming tijdens de zware oorlogstijd. Het beeldje 
ging mee op evacuatie en kwam ongeschonden met de hele familie 
terug in de gemeente Gennep.
Ook Livia en Jolien van den Berg, als vertegenwoordigsters van de 
Heggerank en vertegenwoordigers van het Gilde, de KBO, Zij-Actief, 
de Zonnepitjes, VV Heijen en Hèjje Mojjer spraken hun wensen uit. 
Het gezinskoor deed dit zelfs door het zingen van een indrukwekkend 
lied met een zeer toepasselijke tekst. Het Gilde bracht daarna een 
vendelgroet waarna alle wensteksten werden verzameld en in een 
urn gestopt. Deze urn, met daarin ook de wensen van alle andere 
Gennepse dorpen, zal worden begraven en over tien of vijftien jaar 
worden opgegraven om te zien of de wensen zijn uitgekomen. 

Ondanks de wat winderige omstandigheden 
en haperingen aan de elektriciteitsvoorziening 
waardoor de beloofde koffie niet kon worden gezet 
was het een zeer sfeervolle gebeurtenis, daar aan de 
Hoofdstraat, op 5 mei. 
Vrijheid geef je door.

Verenigings- en ander nieuws

Viering van de Bevrijding

Livia en Jolien doen de 
wensen in de urn.

In de editie van augustus willen wij een overzicht publiceren van zoveel mogelijk Heijense verenigingen. De 
bedoeling is dat alle verenigingen die regelmatig berichten plaatsen op onze pagina Verenigingsnieuws een Excel 
formulier in gaan vullen met daarin genoteerd: contactgegevens, repetitie- c.q. trainingstijden, aankomende 
evenementen enzovoort, enzovoort. Wij zijn op dit moment druk doende een Excel formulier samen te stellen 
en dit zal een dezer dagen gemaild worden naar de diverse verenigingen, waarvan de e-mailadressen bij ons 
bekend zijn. Ook verenigingen die niet of nauwelijks gebruik maken van onze rubriek zijn van harte uitgenodigd 
hun gegevens met Heijen te delen. Stuur dan een e-mail naar dorpsblad@heijen.info en wij zorgen er dan 
voor dat je een formulier toegezonden krijgt. Na invulling kan het formulier retour worden gezonden aan de 
redactie, dorpsblad@heijen.info. De bedoeling is ook dat dit overzicht elk jaar in augustus geüpdated wordt. 
We laten het graag aan onze vormgever Rover Media over om er een mooi geheel van te maken. Het moet 
een bron van informatie worden voor alle verenigingen en belangstellenden.
In verband met de komende vakantieperiode verzoeken wij de verenigingen uiterlijk 15 juli te reageren. 
Uiteraard blijft de agenda op de laatste pagina van het Hèjs Nèjs ook nog bestaan.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
De Redactie.

He i j e n s e  Ve r e n i g i n g e n  O p g e l e t !
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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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Op zaterdagavond 25 april was het zover. In een 
uitverkochte zaal werd de strijd gevoerd om de titel 
‘Maestro van Heijen’. 
Het concert begon met een optreden van het orkest 
onder leiding van dirigent Emile Stoffels. Met het 
nummer ‘Highlights of Planes’, waarbij de trompettisten 
de show stalen werd al snel duidelijk dat dit een 
geweldige avond zou worden. 

Thijn Hermsen mocht als eerste zijn kunsten als dirigent 
laten zien. Gekleed in een piratenkostuum, mét een 
papegaai op zijn schouder, bracht hij samen met het 
orkest het nummer ‘Pirates of the Caribbean’ ten gehore. 

De jeugdblazers van de vereniging waren ook te gast 
tijdens het concert. Samen met het orkest en het 
combo (bestaande uit Ted Reintjes, Jan Luppes en Bart 
Jansen) speelden zij het populaire nummer Cheerleader 
van Omi. De jeugdblazers speelden dit nummer in één 
woord fantastisch.

De tweede kandidaat van de avond was Friso 
Cornelissen met een Queen Medley. Voorafgaand 
aan zijn optreden begroette hij de concertmeester 
Gerbrand Martens met een friet saté.  Een slimme 
zet, want de concertmeester was direct enthousiast! 
Daarna speelde het orkest onder leiding van Friso de 
Medley van Queen. Geweldig mooi om te horen en 
te zien. Om de spanning voor de overige kandidaten 
wat extra op te bouwen was nu eerst de beurt aan 
zangeres Mascha Hol. Onder begeleiding van het 
fanfareorkest en combo zong zij de nummers Riviera 
Life en Bad Romance. 

Hierna werd het dirigeerstokje doorgegeven aan 
Burgemeester Peter de Koning. Hij had gekozen voor 
het nummer Paint it Black van The Rolling Stones. Het 
was al snel duidelijk dat Burgemeester Peter de Koning 
het orkest omtoverde tot een ware Rockband. 

Wederom werd de maestrowedstrijd afgewisseld door 
een zangnummer, dit maal door Jilke Wientjes. Zij zong 
het nummer Valerie van Amy Winehouse. 

Prins Martien d’n 
Urste, de vierde 
Maestrokand idaat , 
trakteerde het publiek 
op een Duitse hit, 
Marmor, Stein und 
Eisen Bricht. Met 
zijn scepter als 
dirigeerstok bracht hij 
de zaal in een gezellige 
carnavalsstemming.
En dan, last but not least, Wilma Verhasselt. De enige 
vrouw in de strijd om de titel ‘Maestro van Heijen’.   
Zoals het een echte dirigente betaamt, kwam zij 
prachtig gekleed ten tonele. Met de Johnny Jordaan 
medley zette zij de zaal op z’n kop. Haar achterban 
had kosten nog moeite gespaard en moedigde haar aan 
met heuse spandoeken! 

Nadat alle maestro’s een geweldig optreden hadden 
neergezet was het aan de jury, bestaande uit Casper 
Traa en Emile Stoffels, de taak om de beste kandidaat 
tot winnaar uit te roepen. Geen eenvoudige taak, maar 
als vakkundige jury hebben ze alle optredens van 
maestro’s kritisch bekeken. Ze moesten zich even terug 
trekken en stevig discussiëren maar konden daarna 
vaststellen wie de enige echte Maestro was. 

Emile en Casper waren er unaniem over eens: de 
jongste kandidaat, Thijn Hermsen, werd uitgeroepen tot 
Maestro van Heijen! Wij willen Thijn natuurlijk van harte 
feliciteren! Met een trofee en een gouden dirigeerstok 
werd Thijn beloond voor deze geweldige prestatie.

De wedstrijd werd toepasselijk afgesloten door het 
orkest van Fanfare EMM met het nummer Music.

De band Van Gennep heeft tot in de late uurtjes het 
publiek gezellig en swingend vermaakt, een waar feest! 

Fanfare EMM dankt alle vrijwilligers en sponsors voor 
het mogelijk maken van dit concert.

Verenigings- en ander nieuws

Wie werd
   de Maestro van Heijen?

Thijn Hermsen, de trotse 

Maestro van Heijen.
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Op zaterdag 9 mei vertrokken in alle vroegte (7.45 uur) 
onze mannen en dame van de jeugd richting Berlicum 
om te strijden voor de titel Brabants Kampioen solisten. 
In de jeugddivisie werd Heijen vertegenwoordigd door 
Lasse, Jente, Robbin en Nick. In 4de divisie ging Romée 
de strijd aan en in de 2de divisie moest Merijn alles 
geven om de concurrentie de ‘baas’ te blijven. In totaal 
deden er 38 deelnemers mee aan dit Kampioenschap. 
Ongeacht het resultaat een knappe prestatie van jullie 
allemaal. Je bent tenslotte niet voor niets uitgenodigd 
voor een dergelijk kampioenschap. 

Om 12.30 uur werden de kampioenen en prijzen 
bekend gemaakt en trokken de Limburgers uit Heijen 
ook dit jaar weer aan het langste eind. In de jeugddivisie 
werd Nick Brabants Kampioen multi-percussion en 
in de 4de divisie bewees ook Romée een terechte 
Brabants Kampioene multi-percussion te zijn. Merijn, 
die zich door deze deelname nog kon plaatsen voor 
de Nederlandse Kampioenschappen, bewees op 
overtuigende wijze een terechte Brabants Kampioen te 
zijn en heeft hierdoor deelname aan de Nederlandse 
Kampioenschappen afgedwongen.

Een knappe prestatie van jullie allemaal, gefeliciteerd!

Op zaterdag 27 juni zullen Sten, 
Nick, Jente, Romée en Merijn 
deelnemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in Heel. Wij 
wensen jullie heel veel succes 
met de voorbereidingen en ga zo 
door!

Aangezien de jeugdslagwerkers de smaak goed te 
pakken hebben, kunnen de senioren natuurlijk niet 
achterblijven. De slagwerkgroep van EMM is na het 
succesvolle Benefietconcert afgelopen jaar gestart 
met de voorbereiding voor het podiumconcours 
op 1 november 2015 in Etten-Leur. Tijdens het 
podiumconcours zullen de slagwerkers een half uur 
durend programma uitvoeren en de concurrentie 
aangaan met een zestal andere slagwerkgroepen 
onder andere uit Den Dungen, de Lutte en Puiflijk. 
Tijdens dit podiumconcours zullen zij ook een werk 
uitvoeren samen met het bekende ‘EMM-combo’ 
(bestaande uit Ted Reintjens, Jan Luppes en Bart 
Janssen). De combinatie van slagwerk met combo 
komt op podiumconcoursen nauwelijks voor en 
hiermee probeert de slagwerkgroep van EMM weer 
een nieuwe weg in te slaan en wellicht te zorgen voor 
een nieuw muzikaal spektakel. Indien er interesse is 
om als supporter de slagwerkgroep te steunen in de 
voorbereiding of tijdens het podiumconcours, houd 
dan de aankomende edities van Hèjs Nèjs of onze 
facebook-pagina in de gaten. Meer informatie volgt.......

Verenigings- en ander nieuws

Limburgse slagwerkers veroveren
     Brabantse Titel!

We danken iedereen die aan de ‘EMM moederdagactie’ heeft 
deelgenomen en hopen ook volgend jaar weer vele aanmeldingen 
voor de lekkere moederdagontbijtjes te mogen ontvangen. Allemaal 
BEDANKT en we hopen dat het u allen gesmaakt heeft!

EMM Moederdagactie zeer geslaagd!

De trotse winnaars



Dankbetuiging

Uw medeleven en belangstelling bij de periode van ziekte en na het 

overlijden van John van Berlo, hebben grote indruk op ons gemaakt.

Het sterkt ons bij op een toekomst zonder hem.

Bedankt Ans, Jos en Rick

Collecte opbrengst van de avondwake en de crematie bedraagt € 1000,-

Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar het Team7heuvelen.

Fietsen voor kanker - Opgeven is geen optie.

5 jaar Hèjs Nèjs

In mei is het vijf jaar geleden dat de eerste Hèjs Nèjs in 

Heijen werd verspreid. Aanleiding voor het bestuur van Hèjje 

Mojjer om de redactie tijdens de redactievergadering in 

april te verrassen met een rondje gebak. Aangezien niet alle 

redactieleden bij de vergadering aanwezig konden zijn was het 

voor de wel aanwezigen nog even flink aanpoten al het lekkers 

achter de knopen te krijgen.

Koningsspelen 2015, Basisschool de Heggerank
Op vrijdag 24 april 2015 vierden wij op basisschool de 
Heggerank het Oranjefeest. De Troefmarkt vond ook dat we 
de verjaardag van onze eigen koning Willem-Alexander niet 
zomaar voorbij konden laten gaan en zorgde in de pauze 
voor een ijsje. Wat hebben we ervan genoten! We willen de 
Troefmarkt namens alle leerlingen en team de Heggerank 
hartelijk danken voor hun sponsoring!

Proficiat 
Sjaak van Dijck 

75 jaar!!

Van harte welkom op de Kunstmanifestatie 2015 Het Niers Kunst Collectief houdt op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei haar 
jaarlijkse kunstmanifestatie. Op locatie Potkuilen 29 te Milsbeek zullen diverse 
schilderijen en beelden gemaakt door lokale kunstenaars te zien zijn. Uit Heijen 
zullen Liesbet Willems-Kranz en edelsmid André Frentz op dit adres hun werk 
tentoonstellen. Op locatie Zandheide 13 in Milsbeek zijn beelden en houtsculpturen 
te bewonderen.
De overige exposanten zijn Bernedien Wouters-Reijmers, Ineke Groot Antink, John 
Bors, Wilma Bertrams, Tilly Mulders, Everdien Arts, Tineke de Kruif en Sef Soons.
Beide locaties zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis. 
Niers Kunst Collectief
De rivier die de kunst verbindt.
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Shiatsu, uitgelegd door 
Lionne Arts-van Gessel

Lionne: 
Shiatsu is voor mij niet meer weg te 
denken uit mijn leven. Ik ben met shiatsu 
in aanraking gekomen toen ik tijdens mijn 
zwangerschap en bevalling last kreeg van 
bekkeninstabiliteit. Ik ben toen terecht 
gekomen bij een shiatsutherapeute en die 
heeft mij zo goed kunnen helpen dat ik 
zelf geïnteresseerd ben geraakt in deze 
manier van behandelen. Na mijn driejarige 
opleiding bij Qing Bai ben ik gestart met 
een eigen praktijk. Ik ben aangesloten bij 
een beroepsvereniging “Zhong”, hierdoor 
worden behandelingen al naar gelang 
men verzekerd is vergoed door de 
ziektekostenverzekering.
Shiatsu geven en ontvangen is zo mooi. 
Het geeft rust, ontspanning en verhelpt 
klachten. 

Shiatsu is van afkomst een Chinese 
geneeswijze die in Japan is verfijnd. 
De shiatsu werd door Shizuto Masunaga 
in de westerse wereld geïntroduceerd. 
Hij is de grondlegger van de Zen Shiatsu: 
het geestelijke en het lichamelijke zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bij shiatsu wordt gebruik gemaakt van 
meridianen – energiebanen die door 
het hele lichaam lopen. Deze meridianen 

worden door middel van een behandeling in balans gebracht 
(yin en yang). Op de meridianen liggen acupunctuurpunten; 
deze worden door massage en druk van de handen en of 
vingers bewerkt om zo de balans in het lichaam terug te 
brengen en het zelf genezend vermogen van het lichaam 
te stimuleren.
Meridianen zijn energiebanen die op een bepaalde manier 
door het lichaam lopen en lichaam, zintuigen en psyche 
met elkaar verbinden. 

Shiatsu is van afkomst een Chinese 
geneeswijze die in Japan is verfijnd.

Verloop van de maagmeridiaan.             

Deze keer hebben we een gastschrijver uitgenodigd iets te schrijven over haar passie, 

shiatsu therapie. Sommigen zullen Lionne nog kennen uit de periode dat ze met 

haar echtgenoot Piet in de jaren negentig in de Boommarterstraat woonde. Beide 

kinderen, Stefan en Hilde, zijn er geboren. In 2000 verhuisden ze naar een sfeervol 

huis aan de Vensestraat in Ven-Zelderheide. Lionne volgde een opleiding tot shiatsu 

therapeute en behaalde haar landelijk erkende diploma in 2006. Ze begon een eigen 

praktijk aan huis. 

Gastschrijver
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Van toen tot nu

Door de meridianen stroomt energie. Deze energie noemen we 
Qi. Qi is levensenergie die overal om ons heen is. Alles bevat Qi 
(energie).
Symptomen van diverse ongemakken worden gezien als een 
verstoring of disbalans van de Qi. Door de stroom van deze Qi 
in het lichaam aan te passen proberen we deze ongemakken te 
verhelpen. 
De Qi stroomt door de meridianen zoals het water in een beek. 
Een mooie schone beek stroomt ongestoord. Ligt hierin een flinke 
steen, dan zal hier rommel achter blijven hangen en de stroom 
wordt gehinderd en geeft verstopping. 
Zo is het ook bij een meridiaan. Als hierin een blokkade optreedt 
door stress, voeding, emoties, ziekte, ongevallen, weer of klimaat 
stroomt de energie niet meer en zullen klachten kunnen ontstaan.

Qi is levensenergie die overal om ons 
heen is. Alles bevat Qi (energie).

Het yin en het yang moeten in balans zijn.
Yin en yang zijn veelal bekende begrippen voor ons, maar zijn niet 
zo gemakkelijk te definiëren als we wel zouden denken. Wanneer 
is iets nu yin of wanneer is iets nu yang. Het yin wordt als het 
vrouwelijke en het yang wordt als het mannelijke gezien. Maar 
zijn niet los van elkaar te zien. Iets is niet alleen maar yin of alleen 
maar yang, maar heeft altijd ten opzichte van elkaar meer yin of 
yang in zich. 
Iets is niet alleen maar zwart of wit, maar ten opzichte van elkaar is 
het een meer zwart dan wit of het wit meer wit dan zwart.

Shiatsu wordt traditioneel op een matras (futon) op de grond 
gegeven. Je draagt hierbij bij voorkeur loszittende kleding, geen 
knellende broeken of taillebanden.

Shiatsu is goed en prettig voor iedereen, van jong tot oud, die 
aan zijn gezondheid wil werken. Als u zich uitgeblust voelt of als u 
zichzelf gewoon wat aandacht wil geven.

Het geeft ontspanning, zorgt voor een algeheel 
welbevinden, geeft verlichting van klachten.

Voor de behandeling wordt in een gesprek een 
diagnose gesteld. Dit gebeurt door:
- Het verhaal achter de klacht;
- Het voelen van de pols;
-  Het voelen van de Hara (de buik met 

verschillende zones die corresponderen met 
de meridianen);

- Kijken naar de tong.

Shiatsu kan verlichting geven bij onder meer:
- Algemene vermoeidheidsklachten
- Stress
- Hoofdpijn
- Overgangsklachten
- Menstruatieklachten
- Nek- en schouderklachten
- Depressie
- Rugklachten
- RSI klachten
- Slapeloosheid

Shiatsu kan de reguliere geneeskunde niet 
vervangen. Wie ernstige klachten heeft moet 
altijd eerst bij een huisarts te rade gaan.
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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

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

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

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

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte
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Sportspreekuur bij ESP te Gennep
Op een zonnige aprildag spraken wij met Rachelle Dahlmans en Perry van Loosbroek van 

ESP,  Centrum voor Fysiotherapie en Medische fitness in Gennep. Wij waren nieuwsgierig 

naar het onlangs gestarte sportspreekuur. Rachelle en Perry hebben ons op een enthousiaste 

manier bijgepraat.

Hoe ontstaan?
Er wordt heel wat gesport, in allerlei vormen en op 
alle niveaus. Goed voor lichaam en geest. Helaas gaat 
het wel eens mis en lopen sporters blessures op. 
En wat dan? Afwachten tot het over gaat? Naar de 
huisarts? Mag ik aangepast trainen? Welke oefeningen 
kan ik doen? Voor sporters is het vaak een lastige 
vraag: wat moet ik met mijn probleem? Vanuit hun 
opleiding en ervaring hebben Rachelle en Perry het 
plan opgepakt om hier hulp te bieden. Beiden zijn 
gediplomeerd sportfysiotherapeut, waardoor ze zich 
hebben gespecialiseerd in het begeleiden van sporters 
met blessures. Bovendien beschikt ESP over de nodige 
faciliteiten die het mogelijk maken om het herstel van 
een geblesseerde sporter in gang te zetten. 

Screening tijdens sportspreekuur
‘s Maandags van 18.00 tot 19.00 uur houden Rachelle 
en Perry het sportspreekuur. Hiervoor is gekozen, 
omdat vooral in het weekend veel gesport wordt. Hoe 
werkt het? Bellen op maandag vóór 16.00 uur voor een 
afspraak. De screening duurt een kwartier en is een 
korte check van het probleem, waarbij doelgerichte 
vragen in combinatie met enkele (functionele) testen 
al snel duidelijkheid kunnen geven 
om vervolgens samen te kijken 
naar ‘het richting geven aan en 
het oplossen van het probleem’, 
zoals Rachelle en Perry het mooi 
uitdrukken. Tijdens het spreekuur 
gaat het in principe alleen om 
de screening. Alleen als de aard 
van het probleem en de tijd het 
toelaten, is een directe aanpak 

mogelijk. Veelal is een afspraak voor terugkomen, een 
verwijzing naar de huisarts of een advies voor het zelf 
doen van oefeningen de aangewezen aanpak. 

Voor wie bedoeld?
Voor alle sporters en dan met name sporters met 
acute blessures. Het kan gaan om allerhande blessures 
aan het bewegingsapparaat. Heeft men al langer last van 
dergelijke klachten, dan is wellicht een aparte afspraak 
bij de fysiotherapeut handiger. 

Wie leiden het spreekuur? Wat zijn de kosten? Is een 
vergoeding mogelijk?
Rachelle Dahlmans en Perry van Loosbroek verzorgen 
het spreekuur. Rachelle is 26 jaar en geboren in Bergen. 
Zij heeft lange tijd aan wedstrijdzwemmen gedaan. Op 
het ogenblik schaatst en wielrent ze en doet af en toe 
aan hardlopen. Aankomend seizoen gaat Rachelle Perry 
bijstaan als sportfysiotherapeut (fysiotherapeutische 
begeleiding, krachttraining etc.) bij dames 1 van 
Flamingo’s. 

Interview

vervolg op blz 17



 

 

   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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Perry is geboren in Ottersum en is 45 jaar. Sinds geruime tijd is hij 
sportfysiotherapeut (fysiotherapie en krachttraining) bij dames 1 van 
Flamingo’s. Hij heeft zelf jaren in het eerste herenteam van Flamingo’s 
gevolleybald en doet nu aan mountainbiken en taekwondo.
Beiden zijn, zoals hiervoor genoemd, gediplomeerd sportfysiotherapeut, 
opgeleid om (tot en met betaalde) sporters terug te brengen tot 
wedstrijdniveau. Hiervoor is een 3 jaar durende extra opleiding naast 
de algemene fysiotherapieopleiding nodig.

Extra informatie 
De kosten bedragen € 10,00 per screening; een vergoeding door de 
zorgverzekeraar is mogelijk als men aanvullend verzekerd is.
Ook spreekuur tijdens vakantieperiode (als sporters zich gaan 
voorbereiden op het nieuwe seizoen)?
In principe wel, maar het spreekuur is nog zo nieuw dat dit nog niet 

Interview

Perry en Rachelle op hun werkplek bij ESP

helemaal duidelijk is; wel zorgen Perry 
en Rachelle dat er steeds iemand 
bereikbaar is, eventueel komen er dan 
in de zomervakantie aangepaste tijden 
voor het sportspreekuur. 

Een afspraak maken of nadere 
informatie:
Het ESP centrum
Langeweg 204
6591 XA Gennep 
Tel: 0485-516009

Email: info@espcentrum.nl
Website: www.espcentrum.nl 



Hèjs Nèjs
mei 201518

….vormen twee speldenknopjes op de wereldkaart, maar hier ligt de grootste gruwel 

uit de recente geschiedenis. Deze twee oorden te beleven stond al heel lang op ons 

“to see” lijstje en vorig jaar zomer kwam het ervan.  door Marjo Boekhorst

Auschwitz en Birkenau….

Tijdens een autorondreis door Oost-Europa belandden mijn echtgenoot Theo en 
ik in Krakow. Deze Zuid-Poolse stad heeft 800.000 inwoners, waarvan 250.000 
studenten. In de oorlog is de stad platgebombardeerd, maar is helemaal uit de 
as herrezen. De oude binnenstad is prachtig gerestaureerd en zeker een bezoek 
waard. Helemaal in het midden ligt het grote plein, Rynek Glowny, dat min of meer 
uit twee delen bestaat. Het centrum wordt geheel omzoomd door een park. In 
het midden staat de H. Mariakathedraal, ook geheel gerestaureerd. Elk heel uur 
verschijnt er een muzikant op een van de torens en speelt een deuntje op zijn 
bugel, een eeuwenoude traditie. In 1993 is in Krakow de film Schindler’s List 
opgenomen waarbij heel Krakow diende als filmdecor. De “goede” Duitser Oscar 
Schindler had een fabriek waar voor de wapenindustrie emaillen voorwerpen 
werden gemaakt door Joodse gevangenen. Door zijn toedoen zijn circa 1000 
Joden aan de dood ontsnapt. We bezochten het voormalige Joodse getto. Hier 
werden in de oorlogsjaren alle Joodse inwoners van Krakow (68.000) naar toe 
gebracht en gevangen gehouden. 65.000 ervan hebben de oorlog niet overleefd. 
Een beroemde overlever uit Krakow is filmmaker Roman Polanski. Aan de rand 
van de getto ligt het plein Plac Bohaterow Getta  Dit plein diende destijds als 
executieplaats en vertrekpunt van de Joden naar de diverse vernietigingskampen in 
de buurt. Verspreid op dit plein staan als herinneringsmonument aan deze zinloze 
daden vijfenzestig bronzen stoelen, voor elke duizend vermoorde Joden één stoel. 
Zij drukken leegte en afwezigheid uit. 

Auschwitz 
Op maandag 18 augustus 2014, een mooie zomerdag, melden wij ons op het 
vertrekpunt van de bussen voor de excursie naar de voormalige vernietigingskampen 
van de nazi’s, Auschwitz en Auschwitz II - Birkenau. In de bus krijgen we al een 
voorproefje van wat ons straks te wachten zal staan. Op de monitoren wordt een 
film getoond. Een documentaire gemaakt door een Russische soldaat die zich in 
1943 vrijwillig in Auschwitz heeft laten opsluiten. Hij heeft films en foto’s gemaakt 
en getuigenissen opgeschreven. Het is al heel stil in de bus. 
Aangekomen in Oświęcim, zoals de Poolse naam van Auschwitz luidt worden we 
ingedeeld bij gids Martin. We krijgen een koptelefoon op en een ontvangertje om 
de nek. Martin praat door een microfoontje, zodat iedereen in de groep hem 
goed kan verstaan en hij niet luid hoeft te praten. Voordat we het museum ingaan, 

krijgen we te horen dat we uit respect voor wat hier 
gebeurd is niet mogen eten of telefoneren tijdens de 
rondleiding en hij houdt dat strikt in de gaten. De 
enkele stommeling die toch met een telefoontje aan 
zijn oor of een zak chips etend wordt betrapt wordt 
in duidelijke woorden aan het verstand gebracht dat 
dit niet kan.
Dan staan we bij de poort met het onzinnige opschrift 
“Arbeit Macht Frei”. Het zijn niet de originele letters 
die op de poort staan. Enkele jaren geleden hebben 
vandalen deze eraf gesloopt. Enige dagen later 
werden de letters in stukken gehakt teruggevonden 
in het noorden van Polen. Je verzint het niet, maar 
het gebeurt.
Martin vertelt ons eerst dat Auschwitz in de eerste 
decennia van de vorige eeuw was bedoeld als 
straf- en werkkamp voor politieke gevangenen. Dat 
was destijds een redelijk normaal geaccepteerd 
fenomeen. Democratie was niet wat het nu is. De 
nazi’s namen in 1941 dit kamp over en maakten er 
een vernietigingskamp van. In de loop van de jaren 
erna werd duidelijk wat de nazi’s bedoelden met “die 
Endlösung”. Europa moest gevrijwaard worden van 
alle Joden, Roma, homoseksuelen en gehandicapten. 
Pas dan kon er een nieuw Europa onder hun macht 
ontstaan. 
Dan gaan we de poort door, er zijn honderden 
bezoekers, maar je hoort de wind door de bomen 
ruisen. Rechts achter de poort bevindt zich een barak 
waar vroeger de keukens in gehuisvest waren. Voor 

Eigen bijdrage

Honderden koffers in een vitrine

De toegangspoort
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De executiemuur naast Barak 11

vervolg op blz 21

deze barak was een plaats ingericht waar een orkest bestaande uit gevangenen marsen speelde. 
De gevangenen die dagelijks het kamp verlieten om buiten de poort in de omliggende fabrieken 
hun slavenwerk te  verrichten marcheerden dus op orkestmuziek door de poort. Terwijl het 
orkest aan hun linkerkant vrolijke muziek stond te spelen werden aan de rechterkant de lichamen 
van vermoorde gevangenen opgestapeld als afschrikwekkend voorbeeld. . 

Dan neemt Martin ons mee naar de diverse barakken. Hij vertelt indringend, doch zonder 
opsmuk en zonder sentimenteel te worden over de verschrikkingen die de gevangenen hier 
ondergingen. De meeste gevangenen kwamen per trein in kamp Birkenau, daarover later meer.
Dan gaan we bij diverse barakken naar binnen. Er hangen confronterende 
foto’s. In de vitrines vele attributen, zoals de gestreepte kampkleding. 
Namenlijsten met pasfoto’s. We zien de onderkomens van de gevangenen. 
Barak 11 stond bekend als de “dodenbarak”. Wie hier naar binnen moest 
overleefde dat niet. Voor het minste vergrijp of door belachelijke willekeur 
werd men hier naar toegestuurd. Er werd meteen “recht gesproken” en het 
vonnis was altijd hetzelfde: de doodstraf. Naast deze barak staat een muur. 
Daar werden de ter doodveroordeelden neergeschoten. Dit fijne karweitje 
lieten de nazi’s overigens vaak over aan criminelen die elders in Duitse 
gevangenissen zaten en hiervoor speciaal naar het kamp waren gehaald. 
Voor deze muur worden regelmatig bloemen neergelegd door Israëli’s die 
het kamp bezoeken. Ook nu liggen er boeketten. De Poolse paus Johannes 
Paulus II en later ook de Duitse paus Benedictus hebben beiden deze barak 
bezocht. Niet dat daar ter plekke foto’s van voorhanden zijn. Dat past niet 
in dit decor.

In een andere barak worden we geconfronteerd met enorme vitrines. 
Zodra de mensen uit de trein gestapt waren werden hen al hun bezittingen 
rücksichtslos afgepakt. Kostbaarheden werden naar Duitsland gestuurd, maar 
er bleef natuurlijk heel veel achter. Men werd bij binnenkomst kaalgeschoren 
en van het haar werden sokken en dekens vervaardigd in een van de fabrieken 
van de nazi’s. Maar er bleef genoeg over om een shockerende vitrine te vullen 
met mensenhaar. Ik kan niet zo goed schatten, maar ik denk dat deze vitrine 
12 x 4 meter groot was en 3 meter hoog. In andere soortgelijke vitrines zien 
we schoenen, heel veel schoenen, een vitrine met koffers met de namen 
van de bezitter erop gekalkt, een met kunstledematen in alle vormen en 
modellen, een vitrine gevuld met brillen en een vitrine vol met toiletartikelen 
als scheerkwasten, houten tandborstels, kammen enzovoort. Het is niet eens 
de blik op de ouderwets aandoende voorwerpen, maar wel de gigantische 
hoeveelheid die je met stomheid doet slaan. En dit is nog maar een topje van 
alles wat er buit gemaakt is.

Martin toont ons de lege blikken waarin Zyklon B zat. Dit spul ziet er uit 
als kleine kiezelsteentjes. Deze “steentjes”  gaven, zodra ze aan de open 
lucht blootgesteld werden, blauwzuur af als damp. Dit gas werd ingezet in 
de gaskamers. We mogen in een van de ondergrondse gaskamers afdalen. 
De gevangenen moesten zich van hun kleding ontdoen, omdat ze gingen 

Het plein met de 65 stoelen

Confronterende foto’s in groot formaat tegen de wanden

De vitrine gevuld met schoenen
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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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www.forfarmers.nl

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense 

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan 

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.
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Ruïnes van de crematoria

Door deze poort reden de volle treinen het vernietigingskamp Birkenau binnen. 

“douchen” zoals hen gezegd werd. Maar eenmaal in de gaskamer werd het 
dodelijk gas door de leidingen gesproeid. Het proces duurde een kwartier tot 
twintig minuten, dan was iedereen dood.
Boven je aan het plafond zie je de leidingen met de sproeikopjes. De echo 
van het gegil hoor je in je hoofd als je je ogen even dichtdoet. Je voelt je 
machteloos als je bedenkt hoe dat geweest zal zijn. Dan staan we weer buiten 
in het warme zonlicht. Aangeslagen door wat we zojuist beleefd hebben. 
Achter deze gaskamer was ook een executieplaats ingericht. De galg staat 
er nog. Honderd meter er vandaan staat een grote villa, daar woonde een 
van de kampcommandanten, ene Rudolf Höss, een echte familieman, volgens 
Martin. Hij woonde met zijn vrouw en kinderen. Het moorden ging op korte 
afstand van zijn huis dag in dag uit door. Hij werd na berechting in 1947 in het 
kamp Auschwitz opgehangen aan genoemde galg. 
Tussen de rondleiding in Auschwitz en die in Birkenau krijgen we een 
kwartiertje de tijd voor toiletbezoek, het kopen van een boekje of wat 
drinken. Doodnormale handelingen waar je ineens heel anders tegenaan kijkt.

Auschwitz II - Birkenau
Dit oord ligt op 3 kilometer afstand van Auschwitz. Als de bus geparkeerd 
heeft zien we de spoorrails en het bekende grote gebouw met de enorme 
poort waar de treinen gevuld met Joden doorheen reden. Op het perron 
moest iedereen uitstappen en volgde er een eerste selectie door een nazi 
kamparts. Met een handgebaar besliste hij over leven en dood. Handgebaar 
naar rechts: direct naar de gaskamer. Dat lot overkwam de meeste vrouwen, 
kinderen, ouderen en gehandicapten. Handgebaar naar links betekende dat je 
fit genoeg bevonden werd voor (dwang)arbeid en medische experimenten. 
De meesten die hiervoor in aanmerking kwamen werden overgebracht 
naar kamp Auschwitz. In kamp Birkenau stond een aantal crematoria. Aan 
het einde van de oorlog, toen de nazi’s inzagen dat het een verloren zaak 
was, probeerde men nog zo veel mogelijk bewijzen te vernietigen en men 
blies de gaskamers en crematoria op. Maar het is hen niet gelukt alles te 
verdonkeremanen, er bleef genoeg over. We mogen ook een vrouwenbarak 
van binnen zien. In deze barak staat op de muur nog vaag de waarschuwing 
van de nazi’s te lezen: Sei ruhig. Je ziet de planken waar de gevangenen 
op moesten slapen. Wij lopen langs de barakken over mooie grindpaden, 
omzoomd door gras met bloemetjes. Een vlindertje dartelt in de lucht. Je ruikt 

de zomer. Dan vertelt Martin dat hij hier ook rondgelopen 
heeft met overlevenden van de Holocaust en die maakten 
hem duidelijk dat het er “toen” heel anders uitzag. Geen 
gras, geen grindpaden. Het hele terrein was één grote 
modderzooi. Iedereen had last van ongedierte. En de 
stank in de barakken en van de crematoria was ondragelijk.

Dan staan we weer bij die griezelige toegangspoort met 
zijn spoorrails er onderdoor. We denken aan de naar 
schatting 1.100.000 mensen die hier hun leven verloren 
en aan de 200.000 overlevenden die voor hun leven 
getekend waren. Stilletjes staan we om Martin heen. We 
geven hem een hand en bedanken hem voor zijn heldere 
uitleg. Hij zegt: “Zwijg niet, vertel het verhaal verder.” En 
ik besluit ter plekke dat ik mijn ervaringen ga opschrijven 
voor de lezers van het Hèjs Nèjs.

Ook in de bus terug is het muisstil. Iedereen is bezig 
met zijn eigen verwerkingsproces. In Krakow lopen we 
het grote plein weer op. Strijken neer op een terrasje. 
Bestellen wat te eten en te drinken. “Life goes on” het 
is niet anders. Langzaam maar zeker komen we weer 
in het heden. We zien de vrolijke mensenmenigte, de 
traditionele paardenkoetsjes, de gezellige kraampjes, de 
straatmuzikanten en de bugelspeler op de toren. Maar 
poeh, wat een dag, wat een dag…. Bi-zar. 
En het erge is: het was in januari van dit jaar zeventig jaar 
geleden dat Auschwitz en Birkenau werden bevrijd en het 
motto daarna was: “Nooit meer Auschwitz”. Helaas, we 
weten het: de mensheid heeft er niets van geleerd. Nog 
steeds zijn terreuraanslagen en vervolgingen aan de orde 
van de dag. Het gaat om macht, godsdienst, ras, seksuele 
geaardheid, grondstoffen, wat al niet.

Auschwitz en Birkenau, stipjes op de kaart maar nog 
steeds de pijnlijke littekens van de moderne wereld.

Eigen bijdrage
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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
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POWER TRANSMISSION

OPTIBELT WALk B.V.
De Goote Heeze 37
6598 AV Heijen
Tel: +31 485-513293 
Mail: info @ optibelt-walk.com
Internet: www.optibelt-walk.com

OPTIBELT

www.optibelt-walk.com
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Datum: 17 april 2015

Betreft: Onze Buurt

Onze Buurt geeft € 50.000 aan een Limburgse wijk Een stimulans voor actieve bewoners

Het Portiekenproject in Hoensbroek staat nog in de steigers, de dorpskeuken in het Venrayse Heide en de wijk-

speelplaats in Blerick zijn al lang in gebruik. Het zijn de drie winnende projecten tot nu toe van de Limburgse 

wedstrijd Onze Buurt. De hoofdprijs voor een nieuw buurtproject ligt al weer klaar, want Onze Buurt 2015 is van 

start. 

De woningcorporaties achter Onze Buurt belonen nu al voor het vierde jaar projecten die leiden tot saamhorigheid. 

“We willen goede plannen en actieve burgers in Limburg op weg helpen door financieel bij te springen. Ze 

kunnen €50.000,- winnen om ideeën uit te voeren om de buurt gezelliger of mooier te maken”, zegt Onze Buurt-

bestuurslid Nico Pelt. De regionale omroep L1 en de A&C weekbladen helpen bij het bereiken van Limburgers 

met mooie plannen en Oranjefonds zit in de jury. 

De 6 finalisten van vorig jaar kwamen uit heel Limburg en hadden de mooiste plannen: een dierenpark in de tuin 

van een oud klooster, een klussendienst voor de buurt en een ruilsysteem tussen ouderen en studenten in een 

stadswijk. De hoofdprijs ging naar het Portiekenproject in Hoensbroek waarin bewoners van portiekflats zelf 

plannen mogen bedenken en uitvoeren voor hun directe omgeving. De eerste buurtbankjes en een picknickset 

staan inmiddels klaar voor een gezellige zomer in de wijk. 

De jury van Onze Buurt vond het gewaagd om dit buurtplan als winnaar aan te wijzen. Het is namelijk een project 

in ontwikkeling en het gaat zowel om het proces als om het eindresultaat: het samen bedenken, uitwerken en 

uitvoeren zijn minstens zo belangrijk als de uiteindelijke tuintjes, picknickplekken of gepimpte portieken. 

Gwenda Storms en Jeu van der Lingen zijn de eerste buurtbewoners die het geld van Onze Buurt een bestemming 

geven in Hoensbroek: Gwenda regelde een picknickset en laat zich helpen door een paar sterke kerels in de buurt 

om het ding in de grond te verankeren. Jeu en zijn buren laten een lelijke muur opvrolijken door een mozaïek. 

Jeu: “Het bedenken, uitwerken en regelen hebben we zelf gedaan en we worden in de uitvoering geholpen 

door de mensen van Schoon GMS.” Deze 

organisatie helpt bij de re-integratie van 

(ex-)verslaafden. 

De afgelopen jaren hebben de winnaars 

in Blerick, Venray en Hoensbroek met de 

prijzenpot van €50.000 hun dromen waar 

kunnen maken. Ook dit jaar ligt dat bedrag 

klaar voor een goed Limburgs wijkproject. 

Inschrijven voor Onze Buurt 2015 kan tot 

15 juni via www.onzebuurt.eu.

Heijen Helpt Heijen

Heijen Helpt Heijen

Oproep
Vrijwilligers gevraagd voor het onderhoud van 
het groen rond de kerk. Graag zelf schoffel meebrengen; koffie is gratis. 

Wilt u zorgen dat dit stukje Heijen er puik bij blijft liggen? Neem dan contact op met Thei van 
Haare, telefoon 0485-512859

ToBie? Wie of wat is ToBie? 
Lees het in het 

volgende Hèjs Nèjs!
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Je lichaam is een tuin 
die je met je Wil verzorgt...

                                             William Shakespeare....

Waar je van houdt dat verzorg je met passie....
het resultaat is dat je er veel voor terug krijgt.
 “Voeding” is belangrijk voor de vernieuwing 
en het herstel van je lichaamscellen...
De micronutriënten zijn de bouwstoffen, 
de “Voeding” in je eten.. Waar haal je ze vandaan...
krijg jij ze voldoende binnen..?
Ons traditionele eten bevat nog maar weinig Voeding.
75 % van de gezondheidsklachten zijn hieraan gerelateerd.

Er is Voeding op basis van Chinese kruiden. Deze zuivere kruiden 
hebben een Helende werking op je lichaam en ze bieden je de meest 
natuurlijke bouwstoffen om je lichaam te Reinigen..te Voeden en 
te Herstellen. Dat is toch wat je wilt...! 
Start je dag met een heerlijke gezonde shake...
Hoe wij ons Voeden beïnvloedt het bewustzijn van onze geest,
ons gedrag en de constitutie van ons lichaam.

Volg jouw Welzijnsprogramma...en zie dan het resultaat.  
Energie- goede stemming- balans- fijner leven..

Bel mij als jij toe bent aan 
verandering... vernieuwing!
Mw Carla Bos
Tel: 0485-513170
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Op 24 april werden twee dorpsbewoners verrast met een Koninklijke onderscheiding, uitgereikt 
door Burgemeester P. de Koning.

Pierre Hendriks, ridder in de orde van Oranje Nassau.
De 62-jarige Pierre Hendriks uit de Berkenstraat werd geridderd voor zijn enorme verdiensten voor 
het Onderwijs. Als hoofd van de Basisschool ’t Kendelke in Siebengewald zette hij zich succesvol 
in voor de verbetering van onderwijs aan kinderen op de peuterspeelzaal en aan hoogbegaafde 
kinderen. Tevens werd hij geroemd om de inzet voor de Heijense gemeenschap. Hij is mede-oprichter 
van de vereniging Hèjje Mojjer, die al vijf jaar actief is voor het verbeteren van de leefbaarheid, het 
woongenot en de verfraaiing van het dorp. Pierre is al meer dan 40 jaar lid van Fanfare EMM en hij 
kreeg ’s avonds dan ook een welverdiende serenade.

Frans Sinel, ridder in de orde van Oranje Nassau
Velen van ons kennen Frans Sinel (72) uit de Hoofdstraat als (voormalig) huisarts te Gennep. Maar 
hij zette en zet zich nog steeds op tal van terreinen in. Onder andere voor de Stichting Bejaardenzorg 
Congregatie van de Heilige Geest, waar hij als uitvoerend secretaris met diverse taken belast was. 
Frans was actief bij de Zonnebloem Maasduinen. Jarenlang ging hij als medisch begeleider mee met 
de jaarlijkse boottochten. Maar ook bij tal van andere maatschappelijke gebieden was hij betrokken. 
Zo is hij sinds 2009 bestuurslid van de stichting Vrienden van Norbertus die het verzorgings- en 
verpleeghuis Norbertushof ondersteunt bij de exploitatie van de rolstoelbus voor vervoer van vaak 
minder valide en oudere bewoners.

Voor de complete lijst van activiteiten verwijzen wij graag naar de website www.heijen.info. 

Lintjesregen
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Gon werd geboren op 15 april 1918 in Wijchen. Ze groeide op in Beuningen en trouwde op 6 juli 

1954 met Stef Jacobs. Ze verhuisde naar de boerderij in Heijen aan de Diekendaal. Daar was ze met 

hart en ziel boerin en nam ze ook nog de zorg voor Stefs vader op zich. Slechts een ding stond het 

geluk van het paar in de weg: het feit dat ze geen kinderen konden krijgen.

Mede daardoor was het contact met de familie erg belangrijk. Met haar broer en haar twee zussen 

kon ze heel goed opschieten. Iets waar Gon haar leven lang van heeft genoten.

Gon zag er graag mooi uit en dus werd er op gezette tijden met de zussen een bezoek gebracht 

aan Nijmegen, met de bus, om de kleerkast weer eens aan te vullen. Gon was een dierenliefhebber 

in hart en nieren. Soms had ze behalve een hond ook nog tot wel tien katten in huis! Ook mocht 

ze graag een kaartje leggen. Iets wat regelmatig enigszins uit de hand liep: het kon dan zomaar drie 

uur ’s nachts worden!

Gon was iemand die graag zelf de touwtjes in handen hield. Graag alles zelf regelen. Als er al hulp 

nodig was dan wel graag van bekenden in de buurt of familie. Toen Stef ziek werd, heeft ze hem dan 

ook tot het laatst toe zelf verzorgd. Na Stefs overlijden bleef ze tot haar 94e zelfstandig wonen. Ze 

was heel dankbaar voor iedereen die haar daarbij ondersteunde. 

De laatste jaren van haar leven verbleef Gon in Huize Orangerie in Boxmeer waar ze goed werd 

verzorgd. Toen Gon op 14 april 2015 een dag voor haar verjaardag overleed, was ze de oudste 

Heijenaar! Een zorgzaam leven werd daarmee afgesloten. Wij bewaren haar in onze dankbare 

herinnering. Moge zij rusten in vrede.

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

  juni
2015

vieringen in

In memoriam: Gon Jacobs-de Bruijn

Zaterdag 06 juni 
geen dienst

Zondag 07 juni 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 13 juni 
geen dienst

Zondag 14 juni 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
Koor

Zaterdag 20 juni 
geen dienst

Zondag 21 juni 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 27 juni 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is 
tevens kindernevendienst

Zondag 28 juni 09.30 
Eucharistieviering

Vieringenschema
Er wordt weer hard gewerkt aan het nieuwe vieringenschema voor de maanden september 2015 

tot en met januari 2016. Daarom het verzoek aan de diverse Heijense (muziek)verenigingen die 

door het jaar heen een bijdrage leveren aan een mis of dienst om de data waarop zij meewerken 

aan een viering nu al per e-mail aan te leveren bij Tiny Maas (cornelismaas@home.nl). Zij ontvangt 

graag uiterlijk de eerste week van juli bericht zodat het schema voor de vakantie rond is. De 

verenigingen ontvangen daarna zo spoedig mogelijk het volledige schema. Bij voorbaat dank.
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In memoriam: Gon Jacobs-de Bruijn In memoriam: Margret Katalowski-Schumacher
Margret werd geboren op 11 oktober 1953. Het Dionysiusgilde 

kwam voor het eerst in contact met Margret en haar man Markus 

op het Königsfest van de Schützenverein Asperden in 2005. Het gilde 

was al langer op zoek naar uitwisseling over de grens en dit was een 

kans. Al in 2006 waren Margret en Markus te gast op het jaarlijkse 

Koningsschieten in Heijen. En ze kwam in 2006 opnieuw naar Heijen 

voor de koningsreceptie van koningspaar Jos en Daniëlla Graat. Kortom: 

de banden met Heijen werden in snel tempo nauwer aangehaald.

Toen het lidmaatschap van zowel het gilde van Asperden als dat van 

Heijen niet langer goed te combineren was, stapten beiden over naar 

het Dionysiusgilde: dat was in 2008.

Margret en Markus toonden van begin af aan een welhaast tomeloze 

inzet. Ze namen aan alle activiteiten deel en wonnen iedereen voor 

zich door hun hartelijkheid en betrokkenheid. Hun lijfspreuk was niet 

voor niets: “Wenn schon, denn schon”. Als je iets doet, doe het dan zo 

goed mogelijk, of doe het niet. Intussen oefenden ze fanatiek met de 

kruisboog. In 2009 werd Margret koningin van het Dionysiusgilde. Ze 

In memoriam: Martien Holtmeulen

Doopvieringen

Heisa

In mei en juni worden er drie kinderen gedoopt. Dit zijn:

-  Fenna van den Corput, Heikampseweg 10. Zij ontving het 

doopsel op 16 mei.

-  Lana Gisbers, Hermelijnstraat 50. Zij wordt gedoopt op 30 mei.

Martien werd geboren op 13 juli 1935. Dat was op de ouderlijke 
boerderij, op de Belt. Hij was de zevende van negen kinderen. Zoals 
alle boerenkinderen moest ook Martien flink meewerken op de 
boerderij. Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool. 
Helaas kon Martien de boerderij niet overnemen omdat deze 
voor zijn oudere broer was.
Na zijn militaire diensttijd ging hij bij Teunesen werken als 
chauffeur. Daarna kreeg hij werk bij Hendrix in Heijen. Hier heeft 
hij 30 jaar gewerkt, tot aan zijn vervroegde pensionering. Martien 
werd op zijn werk alom gewaardeerd. Hij was een bekwame 
chauffeur en een goede collega.
In 1963 trouwde Martien met Riek Gerrits. Dat het huwelijk 
kinderloos bleef, was voor Martien en Riek lang een bron van 
verdriet.
Riek werkte ook bij Hendrix in de kantine. Ze zorgde ervoor dat 
het de chauffeurs nooit ontbrak aan koffie met iets lekkers erbij. 
De kantine hield zij tiptop in orde. Ongeveer 20 jaar geleden 
maakten ze beiden gebruik van de aan hen aangeboden VUT-
regeling. Er volgden een aantal mooie jaren samen. Martien had 

nu voldoende tijd voor het uitoefenen van zijn hobby’s. 
Hij maakte met vakantiegangers rondritten met paard 
en wagen vanuit Heijderbos. Hij kon meer aandacht 
besteden aan zijn vogels, en later vooral ook aan zijn 
konijnen. Hiermee trok hij landelijk, maar ook tot over de 
grens, de aandacht als goede fokker.
Helaas moest Riek, nu ongeveer zeven jaar geleden, 
worden opgenomen in verzorgingscentrum 
Norbertushof in Gennep. Dit was een klap voor Martien 
die hij nooit echt te boven is gekomen. Hij bezocht Riek 
al die jaren twee keer per dag, maar zich bij de situatie 
neerleggen was erg moeilijk. Dit verdriet leidde bij 
Martien tot serieuze gezondheidsklachten die uiteindelijk 
ook de oorzaak werden van zijn plotselinge overlijden 
op 12 april 2015.
Martien was heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon 
een heel bijzonder mens. Zo zullen we ons hem blijven 
herinneren. Moge hij rusten in vrede.

-  Rik Theunissen, Heikampseweg 71. Zijn doopviering is op 13 juni.

Wij wensen Fenna, Lana en Rik alle geluk en een gezonde toekomst 

samen met hun ouders en verdere familie.

namen deel aan vele wedstrijden en wonnen diverse prijzen. 

Sinds 2012 verzorgden ze de “catering” op het schietterrein 

en regelden ze allerlei zaken op velerlei gebied, zeker niet te 

vergeten m.b.t. de jaarlijkse rommelmarkt.

Jeugdleden hadden een speciale plek in het hart van Margret. 

Er was altijd iets lekkers en Kaffee und Kuchen ontbraken 

nooit. Op de jaarlijkse finaledag van de “kruisboog op de wip-

competitie” serveerde ze eigengemaakte erwtensoep met 

Jägermeister.

Toen het bericht van Margrets volkomen onverwachte 

overlijden op 23 april het gilde bereikte, was dat dan ook 

een mokerslag. Ongeloof en verslagenheid waren groot. Ze 

laat een grote leegte achter bij haar familie, bij Markus en de 

kinderen, maar zeker ook bij het gilde. De herinneringen aan 

haar hartelijkheid en vriendelijkheid zullen een steun zijn om 

dit verlies te kunnen verwerken. We verliezen in haar een 

onvergetelijke gildezuster. Moge zij rusten in vrede.



Een veilig onderkomen voor    
Amber Kessels

De 19-jarige Amber is de oudste dochter 
van Marcel en Angelique Kessels uit de 
Hermelijnstraat. Tijdens haar geboorte 
heeft zij een zuurstoftekort gehad, zodanig 
dat Amber zowel geestelijk als lichamelijk 
een beperking opliep. Zij kan wel lopen, 
maar niet al te lang. Haar karakter is in 
het algemeen heel vrolijk en opgeruimd. 
Al vanaf haar tweede jaar gaat Amber 
continue naar school. Dit jaar dus al 
zeventien jaar! Inmiddels is ze behalve op 
school (Werkenrode) ook twee dagen 
per week te vinden bij de Zorgboerderij 
in Groeningen, waar ze paarden verzorgt 
en één dag per week bij Buurthuis 
Van Ons, waar ze allerlei hand- en 
spandiensten verricht. Een vrolijke meid 
als gezegd, maar helaas is het niet mogelijk 
dat zij zelfstandig zal kunnen wonen. En zo 
gingen Marcel en Angelique op zoek naar 
een oplossing voor de toekomst. En die 
vonden ze.

In het centrum van Gennep, om precies 
te zijn aan de Kalboerstraat waar 
vroeger de huishoudschool stond, zijn 
vergevorderde plannen voor een speciaal 
woonproject voor zeven mensen zoals 
Amber. Dit huis, onder auspiciën van 
Driestroomhuis Samen Bijzonder, moet 
nog worden gebouwd maar zoals het 
er naar uitziet kan zeer binnenkort al 
met de bouw begonnen worden. Het 
complex omvat zeven appartementen 
van ieder 55 vierkante meter die de 
privacy waarborgen. Alle appartementen 
zullen worden uitgerust met een woon/
slaapgedeelte, keukenblok en badkamer. 
Er zullen ook gemeenschappelijke ruimtes 
worden gerealiseerd. Over dit speciale 
project spraken we met Angelique en 
Marcel en de mannelijke helft van het 

echtpaar dat de totale zorg voor de zeven bewoners 
op zich zal gaan nemen, Ivo Broeren (32).

Het complex omvat zeven 
appartementen van ieder 
55 vierkante meter die de 

privacy waarborgen.
Ivo vertelt:
“Ik ben werkzaam als groepsleider bij Dichterbij en al 
lange tijd leeft bij mijn vrouw Pauline en mij de wens een 
woonproject op te zetten voor mensen als Amber. In 
het verleden hebben we al diverse gesprekken hierover 
gehad maar telkens werd het uitgesteld. We hadden 
eigenlijk al afgehaakt maar toen men ons in 2013 belde 
hebben we de draad toch weer opgepakt. De bedoeling 
is dat wij met ons gezin dat behalve Pauline en mij ook 
twee jonge zonen telt, de leiding en zorg voor de zeven 
bewoners op ons gaan nemen. Dit alles op basis van 
franchise. We hebben in april 2014 een 15-jarig contract 
met De Driestroom ondertekend en de volgende stap 
is natuurlijk de bouw. In het complex zal ook een privé 
woonruimte voor mijn gezin gerealiseerd worden. In 
totaal zullen we dus met z’n elven gaan wonen. We 
wonen nu in Cuijk, maar onze zoon Jurre van 7 vindt 
het prima om naar Gennep te verhuizen als hij maar in 
Cuijk mag blijven voetballen. Dat vinden wij natuurlijk 
prima! Onze andere zoon Joppe is pas een jaar oud. 

Inmiddels hebben we al vijf van de zeven plaatsen 
ingevuld. Eén van de zeven bewoners zal Amber zijn. 
Zo zal ook Fleur, de 21-jarige dochter van Robèr en 

Interview
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Samenzijn

Astrid Aarnoutse uit Gennep één van de bewoners worden, plus twee 
broers uit Middelaar (Melvin en Wesley) en Naomi uit Groesbeek. 
Deze constructie stelt hen in staat het idee te hebben zelfstandig 
te wonen maar wel met 24-uurs zorg, want overal hebben ze 
ondersteuning bij nodig. De bedoeling is dat ze een zo normaal 
mogelijk leven hebben in een gewone gezinssituatie. Pauline en ik 
hebben een cursus gevolgd om alle ins en outs van een dergelijk 
woonproject te leren kennen. We zijn gescreend, zelfs onze vrienden 
werden benaderd om uit te vinden of wij geschikt waren als gezin 
dit woonproject aan te kunnen. De financiën worden gedekt uit het 
persoonsgebonden budget. Je moet het zien als een bedrijf. Wij gaan 
er zelf fulltime werken. 

Over de opzet is lang nagedacht, maar alom geprezen. Een opkomend 
fenomeen! Deze opzet neemt de zorg van de ouders over, maar ze 

blijven aan de zijlijn wel betrokken. De 
bewoners moeten qua karakter wel 
bij elkaar passen, ook qua leeftijd. Het 
dagprogramma zal voor alle jongeren 
anders zijn. We leveren dus zorg op 
maat. We weten wat ze kunnen en 
stimuleren hen zo veel mogelijk zelf te 
doen. Ze moeten actief deelnemen aan 
alle zaken die in het huis spelen, helpen 
in de huishouding waar mogelijk. Koken, 
bakken, alles wordt zoveel mogelijk met 
elkaar aangepakt. We hopen in de tuin 
ook een paar dieren te kunnen houden 
die we dan samen gaan verzorgen.”

Centerparcs Heijderbos
Ivo en zijn vrouw ontvangen en 
verzorgen om het andere weekend en 
op woensdag en donderdag Amber 
en een aantal medebewoners, die dan 

vervolg op blz 31
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

Wij wel, maar wij staan natuurlijk 
voor u klaar deze zomer! 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. 

Kijkt u ook uit naar de 

zomer?

Hèjs Nèjs
oktober 2013
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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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een paar nachten logeren in een huisje van Centerparcs Heijderbos.  
Amber gaat hier graag naar toe. Samen met de anderen gaat ze naar 
het overdekte terras waar muziek gemaakt wordt en daar kan ze 
enorm van genieten, er wordt geknutseld en er worden spelletjes 
gespeeld, maar ze trekken er ook op uit. Bijvoorbeeld naar Ikea waar 
ze zijn gaan kijken wat de jongeren mooi vinden voor hun kamer en 
het huis. In het begin keek Amber niet echt uit naar de logeerpartijtjes, 
maar nu zou ze de weekends niet meer willen missen. Leuk om te 
vermelden is dat de oma van Amber (“Oma Chris”) indien nodig als 
vrijwilligster meegaat.

Angelique en Marcel, die de bevlogen Ivo al langer kennen, zijn heel 
blij met de situatie die nu aan het ontstaan is. Het geeft hen de rust 
dat hun Amber in de toekomst een veilig onderkomen zal hebben. Ze 
weten: Ivo en Pauline gaan voor 120% op in dit werk en zullen veel 
aandacht en liefde aan de bewoners geven. Angelique: “We hebben 
veel vertrouwen in deze opzet.”

Angelique: “We hebben veel 
vertrouwen in deze opzet.”

Op zondag 17 mei heb je misschien hun kraampje al gezien op de 
Braderie in Gennep. Daar waren ze aanwezig om de plannen te 
presenteren en eerlijk is eerlijk: voor de inrichting van de huiskamer 
en de andere gezamenlijke ruimtes en de tuin hebben ze wel wat 
financiële steun nodig. Daarom werden ook zelfgemaakte spulletjes 
verkocht waarvan de opbrengst gebruikt zal worden voor dit doel. 
Ook hebben Ivo en Pauline al contacten gelegd met organisaties in de 
regio zoals de Copa del Agatha, die al enige steun hebben toegezegd. 
Uiteraard zijn zij op zoek naar nog meer van dit soort initiatieven 
die hun jongeren en hun huis een warm hart toe dragen. Als je 
geïnteresseerd bent in dit project kan je altijd contact opnemen met 
Ivo en Pauline.

Uiteraard gaan we als redactie dit project verder volgen en als Amber 
straks in haar gloednieuwe woning zal zijn getrokken gaan we zeker 
een keer bij haar, haar medebewoners en Ivo en zijn gezin kijken. En 
dan doen we weer verslag….

Driestroomhuis Samen Bijzonder
Ivo en Pauline Broeren
Telefoon: 06 27226973

www.driestroomhuisamenbijzonder.nl
Facebook:  www.facebook.com/driestroomhuissamenbijzonder

Twitter:  @samenbijzonder

Marcel, vader van Amber

Ivo Broeren
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

De zandbijen (Andrena) vormen een geslacht uit de 
familie van de andrenidae. Wereldwijd behoren meer 
dan 1300 soorten tot dit geslacht. In Nederland en 
België komen meer dan 70 soorten zandbijen voor. De 
meeste soorten leven in droge en warme biotopen. Als 
nestelplaats gebruiken ze vaak open zandige bodems 
(vandaar de naam) in de buurt van of onder struiken, 
waar ze beter zijn beschermd tegen hitte en vorst.
Meestal bouwt en verzorgt het vrouwtje het nest alleen. 
De soorten zijn vaak bruin tot zwart van kleur met 
witachtige haarbanden over de buik. De lichaamslengte 
varieert meestal tussen de 8 en 17 millimeter, waarbij 
mannetjes wat kleiner en slanker zijn dan vrouwtjes. De 
zandbijen op de foto’s zijn grijze zandbijen gefotografeerd 
in het Afferdense bos in de buurt van de Cockse heide. 
Het zijn allebei vrouwtjes; een met stuifmeel aan de 
achterpoten (goudgeel van kleur) en een zonder. Het is 

een grote soort, lengte 13-15 mm, met een egaal 
grijswit, dicht behaard borststuk. Het achterlijf is 
vrijwel kaal en zwartglanzend. 

Levenswijze
Eén generatie. Mannetjes verschijnen iets eerder 
dan vrouwtjes. Mannetjes zoeken al vanaf eind 
maart laag vliegend over de nestaggregatie 
(samengevoegde gangen) of kruipend over 
de bodem naar vrouwtjes. De verschillende 
beschreven vliegpatronen van de mannetjes, 
zigzaggend of cirkelvormig, hebben mogelijk 
te maken met nestdichtheid, windrichting en 
-sterkte en de detectie van geuren die daarmee 
samenhangen. Soms graven mannetjes zich 
in de bodem in op plaatsen waar vrouwtjes 
verschijnen. Zodra een vrouwtje uit de grond 

Zandbijen
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komt proberen diverse mannetjes haar te grijpen om te 
paren. Hierbij rollen ze als een kluwen vechtend over de 
grond. Na de paring verblijft het vrouwtje nog 1-3 dagen 
in het nest, mogelijk om de eieren te laten rijpen. Het 
vrouwtje paart maar één keer, nieuwe paringspogingen door 
mannetjes worden afgeweerd. De nestgang gaat tenminste 
25 maar soms wel 50 cm loodrecht naar beneden. Vertakt 
in meerdere zijgangen waar zich aan het einde de verbrede 
broedcellen bevinden. In deze broedcellen leggen de 
vrouwtjes een bal stuifmeel gemengd met nectar. Op die 
bal wordt een ei gelegd, waarna de cel wordt afgedicht. De 
larven moeten het hiermee doen, zij verpoppen in de zomer 
en overwinteren als volwassen zandbij in een zelf gesponnen 
cocon om in het volgende voorjaar naar buiten te komen. 

Voorkomen
Het zijn superspecialisten, die alleen stuifmeel verzamelen 
op wilgen en daarom al vanaf begin maart en nooit langer 
dan tot half mei zijn waar te nemen, de wilgen moeten wel 
binnen een straal van ongeveer 250 meter van de nestplaats 
staan. Grijze zandbijen zijn pioniers, geschikte plekken zijn snel 
bewoond. Locaties van tientallen bijen blijven soms jarenlang 
in gebruik. De nesten worden meestal in zand gegraven, 
soms echter ook in steviger substraat zoals löss. Elke keer 

als het vrouwtje het nest verlaat en de nestingang 
afsluit, wordt het zand met een geurstof gemerkt. 
Hierdoor zijn de wijfjes in staat het nest in de 
kolonie terug te vinden.

Vijanden
De roodharige wespbij is de nestparasiet die 
vaak de hele dag rondzwerft rond de nesten van 
de grijze zandbij. Zij legt haar eitjes in het nest 
van de zandbij; het eitje van deze wespbij komt 
iets eerder uit. De larve eet eerst de larve en 
daarna het voedsel van de grijze zandbij op. Ook 
heeft de grijze zandbij vaak een parasiet: een 
zandbijwaaiertje (Stylops melittae). Dit insect 
leeft op het lichaam (zit vaak verscholen tussen 
de segmenten van het achterlijf) en zorgt ervoor 
dat de mannelijke dieren vroeg in het jaar en 
enigszins versuft over de grond lopen.

Een bijzonder mooie zomer toegewenst

Martha en Paul

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

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

Abonnement Hèjs Nèjs aan-
vragen: bij voorkeur per e-mail: 
henk.kerkhoff@heijen.info Even-
tueel per telefoon 0485-513506. 
Kosten per jaar: € 25,- exclusief 
verzendkosten; inclusief verzen-
ding in Nederland  € 57,50

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

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

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
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Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

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

Oplage:
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Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

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

Agenda en belangrijke telefoonnummers

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:
24 juni 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

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 coverband “Dubbel Fout”

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 Schietterrein “de Maasarm”
Sint Dionysiusgilde  - Kofferbakverkoop

Maandag 29 juni 
18.30 - 20.00 uur

Fanfare EMM Donateursactie 

Week 27 (28 juni – 4 juli)
De Zonnebloem  - Loterij

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

Donderdag 20 augustus
Vertrek: 12.30 uur.

Zij-actief  - Bezoek aan Rosarium Wellerlooi

Zondag 6 september
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermis-
Frühschoppenconcert

Maandag 7 september 
14.00 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kermis-Dansmiddag

Woensdag 16 september 
K.B.O. - Fietstocht

Donderdag 17 september
19.30 uur Schuttershof

Zij-actief - Informatieavond over diabetes




