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Het eerste Hèjs Nèjs van 2016 is uit! De redactie wenst allen een voorspoedig 
Nieuwjaar en een op alle fronten nog mojjer Heijen!
Graag vraag ik als hoofdredacteur uw aandacht voor de ledenwerfactie die 
we samen met het bestuur van de vereniging Hèjje Mojjer hebben opgezet, al 
was het maar omdat daarvan het voortbestaan van Hèjs Nèjs mede afhangt.
De baby’s van 2015 stelen onze harten. Tevens wordt in dit nummer een aanzet gegeven om de historie van 
Heijen nieuw leven in te blazen. Hierbij willen we gebruik maken van de nieuwste technieken voor vastleggen 
en presenteren ervan. Dat is tenminste de bedoeling. Hopelijk melden zich mede-geïnteresseerden voor dit 
boeiende project.
En er is weer genoeg om te ontdekken, te lezen en te zien in dit Hèjs Nèjs. Blader maar gauw verder. 
Wij wensen u daarbij weer veel lees- en kijkplezier!
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Het is vaste prik om tussen Kerstmis tot net voor de jaar-
wisseling te luisteren naar de Top2000 op NPO Radio2, 
overdag, maar ook bij nacht en ontij. Ook al is dit niet 
altijd een onverdeeld genoegen! Dat moet me toch even 
van het hart. De laatste jaren had ik steeds het gevoel, dat 
er best een paar honderd nummers weggelaten kunnen 
worden. Want wat is het geval: tal van prachtige nummers, 
die dito herinneringen doen opwellen in de hersenpan, 
worden afgewisseld door de meest verschrikkelijke lied-
jes, waarin de maker zijn zielenroerselen zo nodig kwijt 
moest. Ter plekke levert dat een alles behalve prettige ge-
moedsrust op. Je moet wel over een enorme lenigheid van 
geest beschikken om niet gillend het pand of waar je ook 
bevindt te verlaten en onder een dikke boom flink te gaan 
nadenken over waar het met de wereld naar toe moet. En 

Top2000

toch: de Top2000 komt democratisch tot stand. Er zijn 
dus tal van mensen die die, in mijn ogen verschrikke-
lijke, muziek wel geweldig vinden. Ze stemmen daar dus 
op. Gelukkig winnen de mooie stukken het (nog) van die 
foeilelijke. Maar er ontwikkelt zich een neerwaartse trend: 
konden er eerst een 200-tal nummers weggelaten worden, 
dit jaar waren het er zeker 400!
Ik noemde het al: democratisch tot stand gekomen. Dat 
lijkt vervelend, omdat er niet precies gebeurt wat je zelf 
zou willen. Maar toch ben ik maar wat blij dat we in Ne-
derland in een democratie leven. En dat moet ook zo blij-
ven: kijk maar elders in de wereld waar je uitkomt als er 
geen democratie is. Als er één instantie is die alles perfect 
regelt voor iedereen en waar iedereen zich in kan vinden, 
ja dan heb je geen democratie nodig. Maar zoiets bestaat 
niet. Dan toch maar compromissen en uit de afweging 
van alle ins en outs kiezen voor de minst slechte oplossing. 
Terwijl ik dit schrijf staat de Top2000 op: een wat twij-
felachtig nummer, wordt net afgewisseld door eentje, dat 
als muziek in mijn oren klinkt. En de top 10 ziet er weer 
prachtig uit, nog mooier dan andere jaren. Ik zou zeggen: 
‘Eind goed, al goed!’

Column

Donderdag 4 februari 2016 / Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur.
In D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10, Heijen.

Entree € 5,00
Lekkere hapjes worden geserveerd.

Deze middag speelt voor u ons Traditionele Huisorkest “ALDÖRUM”..
dans- en stemmingsmuziek.

Ook zal er een optreden zijn van de dansgarde.
De Raad van Elf geeft acte de présence.

En natuurlijk spelen we onze beroemde Tombola met mooie prijzen.

Ontmoetingsplaats voor vrienden en bekenden: Altijd geslaagd!

Deze middag wordt georganiseerd door KBO / ZONNEBLOEM HEIJEN

Vereniging voor senioren - KBO Heijen
Gezellig carnaval & dansmatinee voor alle 55 plussers
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Nog mar un par wèèk te gaon en dan barst ut carnavalsfeest wèr los. Òk dit jaor vliege wej 
die dol dwaze dagen ien mit onze knaller d’n“ Zotte Zaoterdag !! “. Õk dit jaor hebbe we 
alle registers oopè  getrokke. Mit tweevoudig LVK winnaar “De Todde Zèk” zulle wej dizzen zotte zaoterdag d’r 
ien knalle. Wej vervolge ut programma mit un optrejè van “Bjorn van Berkel” en als afsluuter van al dèt muzikaal 
geweld zulle “Die Power Baum” nog efkes flink durhaole. Al deez grandioze artiesten zulle ollie verwenne mit 
prachtige Limburgse carnavalsmuziek mit un Tirolerisch tintje. Gè mugt mit blèère, mit danse, mit hosse of zelfs 
finaal uut ow dak gaon. Natuurlijk stèt onze DJ Bully Wully achter de dreijtoffel um ut geheel te verbiende mit 
zotte carnavaleske muziek vanaf de gevuulige plaot. Tussendur zal òk dit jaor wèr op 
uutgeleeze momente de sirene loeien. Heurde dan het lied van koning Pinteman, let 
dan op de Raodsleden van De Wortelpin. Zej zulle dan als gekke dur de zaol renne 
um van hun méters bier af te komme. Gè kunt dan vur unne zotte pries van 11 
mùùnte 11 bier kopè.

Vergèt  vural nie ow op ow mojst uut te dossen. Dèt mag als eenling, als paar of als 
groep, Degene die daor goed hun bést vur hebbe gedaon zulle wej òk dit joar wèr 
beheurlijk belonen. Wej goan um half 9 van start ien onze residentie Schutterhof.

Dit motte zie.n, belèève, vùùle en prùùve!! Wej belòve ollie wederum unne 
knettergekke Zotte Zaoterdag vol genot, schik en amusement!!

Wej hebbe d’r zin ien!!
De Zotte zaoterdag kèmmissie 

Op 31 december was het topdrukte bij Friso en Ellen van het Heijes Hepke. Een “stoet” bakkers en verkopers 
ging voor de derde keer aan de slag om Heijen te voorzien van oliebollen op Oudjaar en natuurlijk mede om 
de kas van de voetbalvereniging te spekken. Er werden maar liefst 4700 oliebollen gebakken en huis aan huis 
bezorgd. Fijn dat u allemaal door het kopen van oliebollen hebt gezorgd voor het welslagen van de actie. Grote 
dank aan alle bakkers en verkopers maar zeker ook aan Ellen en Friso voor hun onmisbare hulp en voor het 
beschikbaar stellen van hun materiaal.

Graag weer tot volgend jaar!

VV Heijen.

Verenigings- en ander nieuws

Zotte zaoterdag op 6 fibbrewaarie 2016

Oliebollenactie VV Heijen wederom een 
groot succes!
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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

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl
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Verenigings- en ander nieuws

Intussen is het een kleine traditie geworden om in de 
eerste uitgave van het Hèjs Nèjs van het nieuwe jaar 
de Heijense gemeenschap bij te praten over het wel en 
wee van de voetbalvereniging. Ook dit keer komen in 
de update diverse onderwerpen aan bod.

Competitie
Als de weersomstandigheden het hebben toegelaten, 
heeft het eerste elftal de competitie al weer hervat. 
Het team gaat ervoor om de huidige positie op de 
rangelijst minimaal te handhaven. Als dat lukt kan trainer 
John Janssen met een goed gevoel aan het eind van het 
seizoen afscheid nemen van Heijen. Hij wordt volgend 
jaar als hoofdtrainer opgevolgd door Joop van den Ing. 
De overige seniorenteams boeken over het algemeen 
goede resultaten. Heijen 2 is zelfs koploper in haar 
competitie en maakt een goede kans om straks het 
kampioenschap binnen te halen.

De jeugdteams hebben een zogenaamde najaarsreeks 
afgewerkt. Ook al werden er geen ploegen kampioen, 
de spelers en begeleiding kunnen tevreden terugkijken 
op deze reeks. Binnenkort begint voor hen het 
tweede deel van het seizoen in de vorm van de 
voorjaarscompetitie. Toch was er in december een 
kampioensfeest gaande op het sportpark en reed de 
platte kar door Heijen. Het team van Voetbal Extra I 
wist namelijk het felbegeerde kampioenschap binnen 
te halen.

Accommodatie
We proberen er voortdurend  voor te zorgen dat 
onze accommodatie bij de tijd blijft, zodat de leden fijn 
kunnen sporten en het er goed toeven is. Met de tijd 
meegaan betekent ook dat we zo duurzaam mogelijk 
trachten te  investeren. Als u het sportpark bezoekt, 
vallen enkele dingen meteen op, zoals de opgepimpte 
kantine. Andere zaken vallen minder in het oog, maar 

zijn ook van groot belang, zoals 
de LED-verlichting op het 
trainingsveld. Dit kalenderjaar 
staan nog meer investeringen 
gepland, die de voetbalomgeving 
verder verfraaien.

Jubilarissen 2015
Volgens traditie zijn tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie de 
jubilarissen van het afgelopen 
jaar gehuldigd. De volgende 
leden hadden een jubileum te 
vieren:  
Gerrit Lukassen - 50 jaar lid
Riek Wijers - 25 jaar lid
Mari Jans - 25 jaar lid

Voorzitster Ineke Lambregts 
sprak de jubilarissen Gerrit 
Lukassen en Riek Wijers toe 
en verzocht de partners 
om de jubileumspeld op te 
spelden (zie foto’s). Mari Jans 
was verhinderd. 

Scheidsrechters
Zonder scheidsrechters kan 
er niet gevoetbald worden. 
Wij zijn op zoek naar 
clubscheidsrechters, die wed-
strijden bij de jeugd of de 
senioren willen fluiten. Ben 
je minimaal 14 jaar oud 
en heb je belangstelling, 
neem dan contact op met 
Harrie Janssen, telefoon:  
06-46243544. 
Misschien word jij wel de 
Kevin Blom van Heijen! 
Zowel dames als heren zijn 
welkom.

V.V. Heijen startklaar voor 2e deel seizoen



Leerlingen Heggerank op zoek naar verhalen over de bevrijding en de 2e wereldoorlog   
In mei 2016 is het 71 jaar geleden dat de 2e wereldoorlog eindigde en dat Nederland weer in vrijheid aan de toekomst kon gaan bouwen. Het aantal mensen dat uit eigen ervaring hiervan verslag kan doen, wordt met de dag ouder. Over enkele jaren is deze generatie er niet meer en daarmee gaan ook de (dorps) verhalen verloren. 
Leerlingen van De Heggerank zijn daarom op zoek naar personen die over deze periode nog kunnen vertellen. Op basis van een zelfgemaakte vragenlijst nemen de leerlingen vervolgens in groepjes een interview af. Het idee is om het gehele gesprek op camera vast te leggen en dit na afloop als dank aan de geïnterviewde aan te bieden. 
Op deze wijze worden de leerlingen zich meer bewust van de eigen dorpsgeschiedenis en van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het afnemen van een interview is voor hen ook een belangrijk leermoment. De interviews zullen op een nog nader te bepalen moment in april / mei op school worden afgenomen.
Het project is ontstaan vanuit een samenwerking tussen De Heggerank, Hèjs Nèjs en het Elzendaalcollege. Om het project te kunnen laten slagen zijn we op zoek naar personen die hier aan mee willen werken. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar : dorpsblad@heijen.info t.a.v. team bevrijdingsverhalen.  Mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er vervolgens een indeling gemaakt.

Groeten uit Zuid-Afrika!   

In het Hèjs Nèjs van juni 2012 hebben jullie in onze rubriek Hoe is het toch 
met…. het verhaal kunnen lezen van Pierre Hendriks, zoon van Jo en Pierre uit de 
Lijsterbesstraat, die in Franschhoek Zuid-Afrika een restaurant heeft, Le Bon Vivant.
Bij die gelegenheid gaf hij aan dat wij van harte welkom waren eens een vorkje 
te komen prikken. Daar moesten we toen om lachen, maar toch! Ons redactielid, 
Marjo Boekhorst, was onlangs op vakantie in Zuid-Afrika en was in de gelegenheid 
langs te gaan bij Pierre. Ze verraste Pierre door hem persoonlijk het Hèjs Nèjs van 
november te komen overhandigen. Het werd een hartelijke ontmoeting waarbij 
Marjo Pierre bijpraatte over het Hèjse Nèjs. En uiteraard ook samen met haar 
reisgenoten snoepte van een heerlijke lunch op het terras van het restaurant.
Pierre doet Heijen de groeten en wenst ons een goed en gezond 2016 toe.
Reactie Marjo: “Moet er ooit nog ergens ter wereld eens een Hèjs Nèjs worden 
afgeleverd, dan hou ik me aanbevolen… Wel graag bij iemand met een mooi 
restaurant.”

Stille Omgang   

Intentie 2016: Jezus, gelaat van de Goddelijke barmhartigheid, 

genadebrood voor u

Datum 12 maart 2016

Busvervoer vanuit Heijen en Gennep, hoogstwaarschijnlijk 

21.00 uur in Heijen en 21.10 uur in Gennep.

Reiskosten nog niet exact bekend: 

hou rekening met circa €23,00

H. Mis in de Krijtbergkerk om 01.30 uur.

Opgeven voor deelname vóór 6 maart 2016 bij Th. van Haare, 

Lijsterbesstraat 1, 6598 AW Heijen. Telefoon: 0485-512859



Het Winterhuis groot succes!   

Vrijdag 11 december was het dan zover. Voor 
Marijke Kok-Bouwmans aan de Boxmeerseweg 14, 
in Heijen kwam een droom uit. Een kerstfair met als 
naam “Het Winterhuis” rondom haar eigen woning, 
In een gezellige winterse ambiance de verkoop 
van oude, nieuwe en gerestylde spullen was het 
prachtige resultaat hiervan.

Welkom in Grave!   

In het decembernummer van het Hèjs 
Nèjs heb je het interview met Flip en Teun 
Arts kunnen lezen. Daarin stond dat Flip op 
punt stond vader te worden. Ons kwam ter 
ore dat Flip en zijn vriendin een gezonde 
dochter hebben gekregen in december. Zij 
heet Bo.
Van harte gefeliciteerd. 

In memoriam Dries Kessels   

Met leedwezen hebben wij vernomen dat onze 
dorpsgenoot Dries Kessels op 9 januari jl. is 
overleden.
Wij  hadden in januari 2011 het genoegen om Dries 
en Doortje te mogen interviewen toen hun Café 
de Roskam, nadat zij dat samen ruim 43 jaar hadden 
gerund, gesloten werd. Het was een fijne avond met 
veel oude herinneringen.
Bij dezen willen wij Doortje, de familie Boekhold 
en de familie Kessels veel sterkte toewensen bij dit 
enorme verlies.
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Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

ramen  I  deuren  I  serres  I  veranda’s  I  horren  I  zonwering

Heijen

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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Hèjs Nèjs
          mot blie.ve!
Bericht van het bestuur van Hèjje Mojjer en de redactie/projectgroep Hèjs Nèjs.

Sinds mei 2010 valt elke maand een Hèjs Nèjs bij u in de bus, behalve in de zomermaand juli. 

Doel van dit blad is om de samenhang in het dorp Heijen te bevorderen of zoals Ysbrandt 

Roovers het mooi omschreef: “Jullie zijn in tijden van leegloop van het platteland het 

smeermiddel in de sociale structuur om een aantrekkelijk leefbaar dorp Heijen te houden.”

Om de samenhang of het smeermiddel in de sociale 
structuur te kunnen waarborgen, is het belangrijk, 
dat het Hèjs Nèjs huis-aan-huis verspreid wordt. Een 
abonnement-regeling met het risico dat niet heel 
Heijen lid is, zou afbreuk doen aan het uitgangspunt.

Maandelijks financieel tekort
Onze adverteerders zorgen voor een belangrijk deel 
van de financiering. Een deel van de contributie van 
de ruim 300 leden van Hèjje Mojjer vult dit aan, maar 
desondanks komen we elke maand geld tekort. Dit 
tekort wordt aangevuld door de vereniging Hèjje 
Mojjer uit haar algemene middelen. Dat kan natuurlijk 
niet eeuwig duren en het gaat tevens ten koste van de 
andere activiteiten die de vereniging nastreeft.

Hoe op te lossen?
In Heijen zijn circa 800 woonadressen; Hèjje Mojjer 
telt zoals vermeld ruim 300 leden. Dit betekent, dat 
een belangrijk deel van de bewoners geen lid is, maar 
wel maandelijks Hèjs Nèjs gratis ontvangt. Daarom 
is deze campagne gestart om als het even kan een 
groot aantal nieuwe leden te werven. Voor slechts 
10 euro per jaar bent u lid. Meer leden betekent een 

belangrijkere stem in het overleg met gemeente en andere 
instanties over Heijense belangen. Bovendien is het voortbestaan 
van het Hèjs Nèjs (huis-aan-huis) dan mogelijk. Alleen als het 
Hèjs Nèjs huis-aan-huis verspreid blijft worden, blijft het bestaan.
Binnenkort ontvangt u een formulier waarmee u zich als lid 
kunt aanmelden of uw huidige lidmaatschap kunt verlengen. 
We stellen het bijzonder op prijs als u dan de doorlopende 
machtiging kiest. Voor de vereniging, en uzelf, is dit het handigst 
(deze is te allen tijde opzegbaar). De mensen die al via 
automatische incasso lid zijn ontvangen geen formulier. 
Hartelijk dank voor uw lidmaatschap!

Actieweek:
Daarom wordt in week 7, 15 t/m 18 februari 2016, een 
campagne gestart om
1. extra nieuwe leden te werven
2.  huidige leden, die nu contant of via een jaarlijkse bankopdracht 

betalen,  op te roepen de automatische incasso in te vullen.

Wij hopen dat u overtuigd bent van het belang van het 
lidmaatschap van Hèjje Mojjer en het formulier invult. 

Bij voorbaat dank!
Bestuur en projectgroepen van Hèjje Mojjer

Interview
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De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
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OPSPORING VERZOCHT   
Aan de weg tussen Heijen en Hommersum werd in 1913 het lijk gevonden van Jan Willemsen 63 jaar oud.Hij was in die tijd bekend  als Klokken Jan,en woonde in Heijen. Het was nieuws in die tijd,gezien het feit dat het artikel ook het noorden van Nederland haalde. Er zat wat tijd tussen,want in Peel en Maas stond het al op 16 december 1913 in de krant,en in het Boxmeers weekblad pas op 17 januari 1914 (zie krantenknipsel hiernaast). Van zijn geboorte of overlijden zijn geen datums bekend. Wel is het mogelijk dat Jan Willemsen en Duitse nationaliteit heeft gehad.        

Heeft u informatie? U kunt deze aan onze redactie sturen: dorpsblad@heijen.info 

Nieuwe werkgroep Historisch Heijen   
Oproep leden!
In het Hèjs Nèjs verschijnen regelmatig artikelen van Riet Reijnen en Gerrie 
Franken over karakteristieke Heijense huizen en hun geschiedenis, inclusief de 
bewoners. Het gaat dan steeds om nog bestaande gebouwen.
Onlangs is het idee ontstaan om verdwenen Heijense gebouwen digitaal 
in beeld te brengen. Daarbij gaat het om foto’s, tekeningen, de plaats waar 
ze gestaan hebben, wie er gewoond hebben of wie het gebouw gebruikt 
heeft etc. etc. Hiervoor is bouwhistorisch onderzoek nodig, het raadplegen 
van bevolkingsregisters, gesprekken met nabestaanden, vroegere bewoners/
gebruikers en ga maar door. Er is al het nodige in allerhande vorm beschikbaar. 
Zo is er het boek van pastoor Jaspers en Cor Maas: Heijen, leven en geloven 
door de eeuwen heen, de cd-rom van fanfare E.M.M. uit 1998 en natuurlijk het 
boek Boeren in Heijen van Jacques Urselmann. Met hen of hun nabestaanden 
wordt uiteraard overlegd over het mogen gebruiken van gegevens uit hun 
publicaties, dat spreekt voor zich.
Vooralsnog zal het gaan om het deel van Heijen tussen de viaducten over de 
Hoofdstraat, de rondweg en de Maas. 
Uiteindelijk ontstaat een beeld van hoe Heijen er vroeger uitzag. Ook aardig 
is, dat huidige bewoners (meer) informatie krijgen over de plek waar ze nu 
wonen. Als er voldoende gegevens verzameld zijn is een lezing, uiteraard 
rijkelijk voorzien van beeldmateriaal, zeker denkbaar. 
Een werkgroep van maximaal 5 tot 7 personen lijkt het meest werkbaar. 
Interesse in dit onderwerp en handigheid met het digitaal verwerken van 
gegevens, waaronder foto’s, is natuurlijk belangrijk. Het doel van deze 
werkgroep past prima bij de uitgangspunten en doelen van vereniging Hèjje 
Mojjer. Het is zeker niet uitgesloten, dat deze werkgroep i.o. wordt opgehangen 
aan Hèjje Mojjer.
Opgeven en nadere informatie: Henk Kerkhoff, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen. E-mail: henk.kerkhoff@heijen.info

Nicole Plantius uit de Hermelijnstraat 

en haar allereerste boek   

Schrijven is vanaf haar kindertijd haar grote passie en boeken 

schrijven haar grote droom. 

Vanuit 1 woord schrijft zij  “een duizend woorden kunstwerk”. 

Met haar unieke schrijfstijl hoopt zij mensen van jong tot oud 

positief te raken en te inspireren. 

Enige tijd geleden had zij een exemplaar geschreven met 

de combinatie van poëzie en citaten waarin zij diepgang 

combineert met een vleugje filosofie. Hierbij richt zij zich op 

onderwerpen als; het leven, de dood en de liefde. 

Zij trok de stoute schoenen aan en zocht contact met 

uitgever Pascal van Spijk van REKAFA Publishing B.V. te Venlo. 

Hij nodigde haar uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens 

dit gesprek werd haar gevraagd of zij een van haar teksten 

zou willen voorlezen. Hiervoor koos zij een stuk dat zij had 

geschreven na de aanslagen in Parijs. De uitgever was zeer 

geboeid door haar werk. Het betreffende stuk zou op de 

kaft van het boek komen. Met dit compliment was de vraag 

die ze wilde stellen of hij een boek van haar wilde uitgeven, 

overbodig. Sterker nog, hij ging meteen overstag. Er komt een 

interview voor het blad  ‘Het Venlose Verhaal’ en haar boek 

getiteld Inspiratiebron 1 komt uit in de Boekenweek in maart 

2016.

Het was een overweldigend bezoek aan de uitgever met 

een positief resultaat. Zij is trots en dankbaar. Een van haar 

droomwensen komt hiermee uit! 

Haar tweede boek Inspiratiebron 2 is in de maak. “Wie schrijft 

die blijft” en dat belooft voor de toekomst wellicht nog meer 

boeken en inspiratie van schrijfster Nicole Plantius. 
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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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Mam, ga jij maar leuke dingen maken,
ik neem het werk wel van je over!

Een niet alledaagse uitspraak, die Niek Franzmann deed in het jaar 2000 richting 

zijn moeder. Toch was het werkelijkheid. We waren een avondje te gast bij 

Cobi Franzmann-Elemans. Zij nodigde ons uit om eens naar haar beelden te 

komen kijken en ze wilde ook graag vertellen over een nieuwe techniek die ze had 

geleerd en waar ze heel enthousiast over is.

Kunst kijken, altijd moj. Dus wij naar de 
Hommersumseweg waar Cobi  al helemaal 
in de startblokken zat voor ons gesprek. Eerst 
maar eens iets over Cobi  zelf.

Cobi  Franzmann-Elemans
Cobi werd 62 jaar geleden geboren “in het 
oudste huis van Gennep” waar vader en 
moeder Koos en Annie een kruidenierswinkel 
hadden. Toen ze met deze winkel stopten en 
vader een groothandel begon in groente en 
fruit en een marktkraam op de Gennepse 
dinsdagmorgenmarkt, verhuisde het gezin dat 
zes kinderen telde naar Heijen. Haar broer Frans, 
wie kent ‘m niet, woont nog in dit huis aan de 
Hoofdstraat. Na de middelbare school vond 
Cobi een kantoorbaan bij de Zuidooster en later 
vond ze werk als receptioniste bij Premetaal in 
Gennep, op voorspraak van Jan van Erp.

Cobi : “Hij vroeg of ik mee 
naar de film ging en dat heb 
ik dan ook maar gedaan.”

Vierenveertig jaar geleden, het gezin Elemans 
zat net aan tafel, ging de telefoon. Een broer 
van Cobi nam op en meldde even later : 
“Piet Franzmann voor jou aan de telefoon, 
Cobi!” Cobi: “Hij vroeg of ik mee naar de film 
ging en dat heb ik dan ook maar gedaan.” Dat 
was het begin en de rest is geschiedenis! Het 
stel trouwde en vestigde zich in de Kasteelstraat 
bij de champignonkwekerij van Piet. In 1980 

bouwden Piet en Cobi het huis plus bedrijfspand aan 
de Hommersumseweg en sinds die tijd wonen ze 
daar ook. Cobi werkte jarenlang fulltime mee in het 
bedrijf. Deed de organisatie en de administratie. Een 
hele klus! Het huwelijk werd gezegend met de komst 
van twee zonen, Niek en Bjorn. Beiden wonen samen 
(Niek met Monique en Bjorn met Bauke) en wonen 
in Heijen. Er zijn vier kleinkinderen Romi, Isis, Milan en 
Lana. In oma Cobi vinden ze een lieve oppasoma.

Het jaar 2000
In dat jaar gingen Piet en Cobi op vakantie en lieten 
voor het eerst de leiding van het bedrijf over aan hun 
jonge zoon Niek. En het ging heel goed. In die paar 
weken kwam Niek tot het besef dat zijn hart bij de 
champignonteelt lag en dat hij hier zijn levenswerk van 
wilde maken. Toen Piet en Cobi thuis kwamen sprak 
hij de legendarische woorden: “Mam, ga jij maar leuke 
dingen doen, ik neem het werk wel van je over!”

Fijn voor Cobi, want nu kon zij het rustiger aan gaan 
doen en tijd maken voor een nieuwe hobby: beelden 
maken van klei, steen en brons. In de jaren ervoor had 
ze al veel gehandwerkt maar dit was een hele nieuwe 
tak van sport! Ze nam les op de Meander in Boxmeer, 
jarenlang, en daar leerde ze de fijne kneepjes van 
het beeldhouwen. Wat haar in het begin het meest 
verbaasde dat ze gewoon op een doordeweekse 
dinsdagmorgen weg kon van huis en bedrijf en iets 
voor zichzelf kon doen. Het gaf een vreemd gevoel, 
maar zo lacht Cobi  “het wende wel!”

vervolg op blz 17

Interview
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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

Hoofdstraat 48   6598 AE Heijen   info@rovermedia.nl   0485-512044   

www.rovermedia.nl

P R I N S  F R A N K

D ‘ N  T W È D D E

W I J  W I L L E N

F E L I C I T E R E N

 
Makt (niet te) veul  

schik!
Na de carnaval een frisse start?! 

Kom langs voor een sterke 
bak koffie en kijk wat we  

voor u kunnen betekenen.

Wij wensen iedereen een  
fijne carnaval.

Team RMG
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De “omgekeerde champignon”

Na tien jaar sloot de Meander haar deuren en ging Cobi op les in Wanroy 
en leerde daar glazuren. Ook leerde ze er veel zorgvuldiger werken. Klei 
is een moeilijk materiaal, als je het bakt moet de klei eerst helemaal droog 
zijn en het werkstuk moet goed bewerkt zijn. Want zo niet, dan heeft 
het de neiging snel te breken in de oven. Bij de Meander kon je meer 
experimenteren, aldus Cobi.

Klei is een moeilijk materiaal, als je het 
bakt moet de klei eerst helemaal droog zijn 

en het werkstuk moet goed bewerkt zijn.
Het glazuren van werkstukken is ook een vak apart maar het boeide haar 
wel enorm. Ze ging zelfs een paar maanden geleden een stapje verder 
en leerde bij Carla Rovers een nieuwe Japanse methode van glazuur 
bakken: het raku stoken. Je zult je afvragen wat is dat nu weer. Die vraag 
verwachtten wij al en dus hebben wij die alvast voor je gesteld. Cobi kan 
het prachtig uitleggen maar voor de korte samenvatting maken wij even 
gebruik van Wikipedia: 
Raku stoken is een van oorsprong Japanse techniek waarbij het glazuur 
van een werkstuk (sterk) craqueleert. De craquelé is zwart van kleur.
Werkwijze: Eerst wordt een (gebakken) werkstuk geglazuurd. Daarna 
wordt het in bijvoorbeeld een hout- of gasoven zeer snel tot op een 
temperatuur van ca. 1000 °C gebracht. Het werkstuk wordt uit de oven 
gehaald en aan de buitenlucht blootgesteld. Door de snelle afkoeling gaat 
het glazuur craquelures vertonen. Vervolgens wordt het werkstuk in een 
zaagselton gelegd. Het zaagsel ontbrandt en veroorzaakt rook. De rook 
trekt in de craquelé. 
Cobi toont ons haar beeldjes die ze met deze techniek heeft bewerkt. 
Ze zijn beeldschoon. We zien bijvoorbeeld een olifantje. Door het raku 
stookproces is er een prachtig fijn lijnenspel ontstaan op het glazuur. En 
wat denk je van de “omgekeerde champignon”? Het is een vaasje maar als 

je ‘m op zijn kop zet heeft het inderdaad iets weg 
van een champignon. De vorm van champignons 
zit natuurlijk nog steeds in Cobi’s vingers! Let ook 
eens op wat wij een beetje oneerbiedig noemden 
“de drie dikke dames”. Zijn het geen dotjes? Cobi 
kan niet wachten meer van deze techniek te leren. 
Cobi: “Het is elke keer weer spannend hoe het 
beeldje uit raku proces komt. Je weet van tevoren 
niet in welk patroon de barstjes in het glazuur 
ontstaan.” Eigenlijk hoeven we hier verder niet 
eens zo veel over te vertellen, de foto’s spreken 
allemaal voor zich. Cobi heeft in het verleden een 
aantal malen meegedaan aan de Hobbybeurs van 
de Zonnebloem. Volgens haar was dat een “goede 
stimulans om door te gaan”. Dit jaar ontbrak Cobi, 
na vijf keer vond ze het wel welletjes. 
Wat heerlijk toch als mensen zo’n mooie passie 
hebben en zich helemaal kunnen uitleven in een 
prachtige hobby. Ze kan bovendien enorm trots 
zijn op de resultaten! Het huis staat er vol mee; 
overal ontdek je weer een nieuw pareltje van 
kleikunst.

Het was weer een leuke avond!

Interview

Cobi aan het werk

De drie dikke dames

Raku stoken
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Ondanks het geringe aantal geboortes was 
de fotoshoot weer een warme bijeenkomst 
van alle vijf baby’s, hun papa’s, mama’s zusjes 
en andere familieleden op zaterdag 2 januari 
in D’n Toomp. Het blijft speciaal al dat leuke 
jonge leven met elkaar contact te zien maken 
en ook voor de jonge ouders is het een goede 
gelegenheid met elkaar kennis te maken, bij te 
praten en ervaringen te delen.
Op de voorpagina staan Adil en Ibtisam 
el Guennouni met hun dochtertje Sofia. 
Dit gezin woont pas kort in Heijen aan de 
Hoofdstraat. 
Maar nu laten we de baby’s aan het woord:

Lucas Burgman
Hoi, ik ben Lucas Burgman en 
ik ben geboren op 1 maart 
in Boxmeer. Ik moet jullie 
eerst wat bekennen. Ik heb 
maar een paar maandjes in 

Heijense Hoefstraat gewoond en nu woon ik 
met mijn mama en papa Saskia en Jeroen en 
zusje Romy in Boxmeer. Maar gelukkig mocht 
ik toch naar de fotoshoot. En ik zal nog heel 
vaak in Heijen komen, want mijn opa en 
oma zijn Toos en Laurens Franken en die zijn 
helemaal dol op ons. Dus je zult me best nog 
wel eens zien. 

Ik woog bij de geboorte maar 2685 gram 
en de zusters in het ziekenhuis gaven mij 
daarom een bijnaam: ons Muizenmannetje. 

Die gewichtsachterstand heb ik met vlag en wimpel weer 
ingelopen, hoor! Ik vind het super om met Romy te spelen. 
We kruipen het liefst onder de tafel en de stoelen en 
hebben samen de grootste lol. Ik wil alles ontdekken en ben 
heel gemotiveerd om snel vooruit te komen. Kruipen en 
nu ook al lopen gaan mij steeds beter af. Ik ben een pittig 
en nieuwsgierig kereltje, al zeg ik het zelf. Weet je wat de 
droom is van mijn papa en mama? Dat ik mee ga doen aan 
de Metworstrennen en dat ik die dan ook nog win…. We 
zullen zien!
Mijn papa is ondernemer en zo te zien heb ik daar wel wat 
van geërfd. Verder wordt van mij respect voor anderen en 
de wereld om mij heen verwacht. Komt goed!

Sofia el Guennouni
Ha, ik heb zoals je ziet niet de gemakkelijkste 
achternaam van vandaag. Ik werd geboren 
op 24 maart en ik ben het eerste kindje 
van Adil en Ibtisam. Ik ben nu al gezegend 
met een bos donker haar en hele donkere 

ogen. Mijn papa en mama zijn van Marokkaanse afkomst, 
maar ze zijn allebei in Nederland geboren. Papa groeide op 
in Cuijk en mama in Gennep. Ik ben zelfs al in Marokko 
geweest om kennis te maken met mijn uitgebreide familie! 
En een aandacht en een knuffels die ik daar heb gekregen! 
Mijn papa en mama probeerden mij in het vliegtuig stil te 
houden, maar er was een leuke steward die met me speelde. 
Toen hij weer aan het werk moest was ik niet te houden en 
riep steeds “Ei, Ei” naar die leuke meneer. Slapen en eten kan 
ik als de beste. Ik denk dat ik later bij de dansgarde ga, want ik 
ben heel ritmisch ingesteld. Adèles lied Hello! is mijn favoriet. 
Ik ben een beweeglijk en ondernemend slimmerikje! Papa 
hoopt dat ik mama’s geduld en empathische vermogen 

Interview

Zoals jullie wel weten organiseren wij een fotoshoot voor de in het voorbije jaar 

geboren baby’s en voor het jaar 2015 maken we natuurlijk ook geen uitzondering. 

De vorige jaren mochten we nog elk jaar vijftien baby’s verwelkomen, dit jaar is de 

‘babyoogst’ wel wat magertjes! “Slechts” vijf baby’s zagen in 2015 het levenslicht in 

Heijen. Heren van Heijen! Doe er wat aan! Zo kan het niet lang doorgaan. De leef-

baarheid van Heijen is ernstig in gevaar! 

De baby’s van 2015
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heb meegekregen en mama hoopt dat ik papa’s humor, gedrevenheid, 
enthousiasme en vastberadenheid heb geërfd. Geen probleem voor dit 
kanjertje!

Roan Martens
Hoi Heijen! ik ben geboren op 8 augustus en het tweede 
kindje van Ellen en Mark Martens uit de Eekhoornstraat. 
Zij moesten vandaag werken maar ik heb het zo geregeld 
dat mijn tante Cheline en oom Jeroen Martens en mijn 
leuke nichtje Lynn, die al 11 jaar is, mij vandaag naar de 

fotoshoot hebben gebracht. Want ik wil natuurlijk niet ontbreken in dit 
gezelschap! Ik heb een broer en die heet Youri. Als papa en mama ons 
naar boven brengen samen met Youri liggen wij samen in een deuk van het 
lachen. Eigenlijk was mijn geboorte gepland op 4 augustus, dat is de datum 
waarop papa en mama verkering kregen, zou wel leuk geweest zijn. Maar 
ik liet toch nog een paar daagjes op mij wachten. Papa kreeg op 7 augustus 
vakantie, dus dat was wel zo handig.
Mijn nichtje Lynn mocht vandaag ook mee op de foto zoals je ziet. Zij 
speelt graag spelletjes met Youri en mij maar ook met Sylvie en Jelte van 
mijn tante en oom Suzanne en Jeffrey. We wonen tegenover elkaar in de 
Eekhoornstraat. Ook mijn lieve oma Joke past op mij als het nodig is. Lynn 
zet vaak muziek op van K3 en dan gaan we helemaal los. Lekker dansen 
op de muziek, althans dat probeer ik. Voorlopig trappel ik mee met mijn 
beentjes. Mijn papa en mama hopen erop dat ik een sociaal voelend mens 
ga worden en respect zal tonen naar anderen. Gaat goed komen.

Juul Gisbers
Hoi, ik ben Juul Gisbers en ik ben geboren op 6 oktober. Ik 
ben de grootste geluksvogel in Heijen en omgeving. Want 
wie heeft er nu als baby een papa en drie mama’s! Dat zijn er 
niet zo veel, schat ik in. Dat zit namelijk zo. Ik ben in het bezit 
van twee grote zussen, Suze en Lana die meteen na mijn 

geboorte mee aan het moederen sloegen en er voor waken dat ik niks te 

kort kom. Worden er koekjes uitgedeeld, dan 
krijg ik er ook een van mijn zussen. Niet dat ik 
er al wat mee kan, maar het idee is top. Mijn 
grote mama Sarah vindt geregeld van alles 
in mijn bedje. Behalve koekjes bijvoorbeeld 
ook boekjes of een drinkbeker. Ik word straal 
verwend, maar ik laat het mij voorlopig lekker 
aanleunen. Mijn papa is Tom en hij vindt het 
best leuk dat er nu ook een stamhouder in de 
familie Gisbers is. Toen ik geboren werd was 
Suze nog niet eens 3 jaar oud. Drie baby’s 
binnen drie jaar! Het is dan ook gezellig druk 
bij ons in huis, niemand hoeft zich te vervelen. 
Dit is al de derde keer dat wij mee mogen 
doen aan de fotoshoot. Mijn mama heeft 
de redactie al laten weten dat dit wat haar 
betreft de laatste keer is! Hopelijk heb ik het 
geduld van mijn mama en de muzikaliteit van 
mijn papa meegekregen. Daarnaast hopen 
papa en mama dat ik sociaal sterk ben en 
voor een ander klaar zal staan. Prima.

Job Megens
Dag Heijen, hier Job Megens, 
geboren op 13 oktober. 
Ik ben het eerste kindje 
van Rick en Lotte uit de 
Eekhoornstraat. Het is 

allemaal leuk met mij. Ik word ’s morgens 
al lachend wakker en ik lach zelfs in mijn 
slaap. Ja, ik ben een vrolijk kereltje. Ook ik 
ben stamhouder aan de Megens kant. Mijn 
opa Mat van Uden, die ken je vast, heeft om 
menig kratje bier gewed dat er een jongetje 
zou worden geboren, want ik was een 
verrassing. Papa en mama wilden van tevoren 
niet weten wat het zou worden. En opa heeft 
alle weddenschappen gewonnen want hij 
wist zeker dat ik een jongetje zou zijn. Dat 
wordt nog wat met opa en mij! Ik heb er nu 
al zin in. Motorrijden misschien? Wow, dat zou 
leuk zijn!
Ik heb ook een overgrootvader en –moeder. 
Namelijk Wim en Truus Linssen. Die waren 
onlangs 60 jaar getrouwd en ik heb gehoord 
dat de redactie hen binnenkort ook gaat 

Vier trotse mama’s en nichtje Lynn met de vijf Heijense baby’s

Interview



Hèjs Nèjs
januari 201620

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



Hèjs Nèjs
januari 2016 21

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

interviewen. Ben benieuwd wat die allemaal te melden 
hebben. En of dat nog niet genoeg is: ik heb zelfs nog meer 
overgrootouders. Martien en Tinie Giepmans uit Afferden 
zijn de vader en moeder van oma Ellie. Ja, haha, ik heb heel 
wat teweeg gebracht! Mijn mama is best creatief, dus wie 
weet ben ik dat ook. Papa is geduldig en rustig. Daar kan 
ik ook wel wat mee. Ze wensen voor mij een gezond en 
gelukkig leven. ……

Al hebben we dit jaar dan niet zo veel baby’s die we 
voor kunnen stellen, toch blijft het een hartverwarmend 

evenement waar we als redactie met hart en ziel aan werken 
en heel veel plezier aan beleven.
Ook wij hopen dat alle dromen van de ouders uitkomen. 
Gelukkig zijn ze geboren in Heijen en dat is en blijft de basis 
van hun eerste levensjaren. Een veilige plaats om onbezorgd 
op te kunnen groeien. Hopelijk blijft dat zo tot in lengte van 
jaren.

Wij willen alle ouders en begeleiders hartelijk danken 
voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze 
fotoshoot.

De vrolijke Sofia, haar bewonderaar Lucas, de dromerige Roan, Juul die slapen wilde en de kleine Job die denkt “wat gebeurt er toch...”

L.E. Products & Inn. BV, Tel: 0485-530134, info@le-products.nl

Een bijzonder kado;  
Ontdek onze prachtige   
baby- en speelpoppen

Onze poppen zijn met liefde 
gemaakt van zeer zacht 

materiaal en hebben een 
geweldige uitstraling. 
Fantastisch voor uw 

(klein)kinderen, 
maar ook een mooie aanvulling 

op uw poppenverzameling!

Kom gerust zelf kijken in 
onze winkel aan de 

Willem Boyeweg 118a 
in Gennep 

(Naast de Zuidmarkt)

Openingstijden winkel: ma-vr 
van 9.00 - 12.30 uur

www.le-poppen.nl
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Een witte kerst hebben we het afgelopen jaar niet gehad. 
Daarvoor moeten we terug naar het jaar 2010. De na-
tuur is in de war wordt er gezegd, maar is dat ook wel 
zo? De natuur past zich immers altijd aan en als de aarde 
opwarmt is het logisch dat er in december temperaturen 
gemeten worden van 10 tot 15 graden Celsius en soms 
nog wel hoger. De dieren en planten denken dan ook dat 
het al lente wordt, zoals te zien is aan de foto (genomen 
op 29 december)  van de braamstruik waaraan witte bloe-
men bloeien en ook nog rijpe bessen hangen. Lente, zo-
mer, en herfst aan een struik. Misschien vallen de bladeren 
er in januari wel af en is het als dit nummer uitkomt wel 
volop winter met sneeuw en ijs immers de lente begint 
pas 21 maart. 

Sneeuwklokje (galanthus nivalis)
In sommige tuinen steekt het sneeuwklokje zijn bloemetjes 
al boven de grond. Dit is heel normaal voor een warme 
winter. De bloeitijd kan variëren van januari tot april. De 
vriendelijk knikkende bloem is een symbool geworden 
voor het vertrek van de winter en de komst van de len-
te. De uit het Grieks afgeleide naam Galanthus betekent 
“melkwitte bloem”, maar het blijkt dat het witte bloemblad 

van de bloem eigenlijk transparant, dus kleurloos, is. 
Er schijnen luchtbelletjes tussen de cellen te zitten 
die het licht zodanig verstrooien, dat wij het als een 
witte kleur waarnemen. De geslachtsnaam ‘Galan-
thus’ komt van ‘gale gala’(melk) en’anthos’(bloem), 
melkbloem dus, terwijl de soortnaam nivalis afge-
leid is van het Latijn nix, wat sneeuw betekent.

Voorkomen
De plant komt, doordat zij snel en gemakkelijk ver-
wildert, in heel veel streken voor. Haar oorspron-
kelijk verspreidingsgebied is vermoedelijk Zuid- 
en Midden-Europa en is door rondtrekkende 
edellieden en geestelijken naar onze streken ge-
bracht. In Nederland hoort de soort bij de stin-
zenplanten.  Stinzenplanten vormen een bijzondere 
groep verwilderende sierplanten. Ze horen thuis 
op oude buitenplaatsen en op de oude ‘stinzen’ 
(landhuizen).  Zij zijn daar al eeuwen geleden ge-
plant waarna ze verwilderd zijn en door de jaren 
heen ingeburgerd. Het zijn vooral in het voorjaar 
bloeiende bol- en knolgewassen waar het sneeuw-
klokje er een van is. Velden vol bloeiende bolge-

Sneeuwklokje
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wassen maken een bezoek aan een buitenplaats tot een 
waar lentefeest. 
De bloei zo vroeg in het jaar is ongunstig voor insectenbe-
zoek en dus voor kruisbestuiving, maar het blijkt niet on-
mogelijk. Honingbijen en hommels halen bij gunstig weer al 
vanaf februari uit de sneeuwklokjes een licht oranjekleurig 
stuifmeel en zelfs een kleine hoeveelheid nectar. Afhankelijk 
van de temperatuur treedt er dan soms ook vruchtzetting 
op. De zaden worden dan door mieren versleept, omdat 
er een mierenbroodje aan zit. Maar de veruit belangrijk-
ste vorm van vermeerdering gebeurt door ongeslachtelijke 
voortplanting door het vormen van klisters aan de bol-
len. Dit zijn kleine bolletjes, die na verloop van tijd op hun 
beurt weer uitgroeien tot bloeirijpe bollen.
Sneeuwklokjes worden veel toegepast als tuinplant. In een 
heel groot deel van de tuinen in West-Europa is het wel 
aangeplant. Het geldt hier als een vroege voorjaarsbode. 
De teelt van sneeuwklokjes duurt een aantal jaren en 
daarom werd het verbouwd in Sneeuwklokjesbossen, waar 
ze van tijd tot tijd werden geoogst. Dit gebeurde onder 
meer op Texel, waar ook nu nog veel sneeuwklokjes in de 
bossen te vinden zijn.

Sneeuw-klokje (een vlaamse legende)
 Toen het eerste sneeuwklokje zijn blaadjes ontvouwde, lag 
er nog sneeuw op aarde en koning Winter heerste nog. 
hoewel koning Lente al aangekomen was. Beiden wilden 
het bloempje een naam geven. Koning Winter nam het 
in zijn hand en zei, dat het tijdens zijn heerschappij ont-
loken was en dus aan hem toebehoorde. Hij noemde het 
“Sneeuwbloem”, want het bloempje was in zijn koude han-
den zo wit als sneeuw geworden. Koning Lente was het 

daar helemaal niet mee eens. Hij nam het uit de 
handen van Koning Winter en noemde het ‘Len-
teklokje’, omdat het zijn komst voorspeld had en 
koning Lente zijn tijd al gekomen achtte. Onder-
tussen hadden de bloempjes in de warme handen 
van Lente groene vlekjes gekregen en nu besloten 
Winter en Lente ieder de helft van hun naam aan 
het plantje te schenken. En voortaan heette het 
bloempje Sneeuw-klokje.

De sneeuw hebben we deze kerst moeten missen, 
we zullen het moeten doen met mooie verhalen 
van vroeger toen het veel kouder was en we de 
hele kerstvakantie konden schaatsen en sneeuw-
ballen gooien. Maar vroeger was alles beter, mooi-
er, witter, kouder. Dat willen we ons graag herinne-
ren, maar geef de hoop niet op. Het sneeuwklokje 
is de bloem van de hoop. Ga naar buiten en kijk 
rond in je omgeving. Hoop doet leven. Geef het 
door in dit nieuwe jaar.

Een hoopvol 2016 toegewenst

Martha en Paul

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
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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

HD_adv.A_V2.indd   1 06-05-2010   10:02:12

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.

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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Hoe is het toch met…
de Heijse Jonge?

Eén ding hebben we wel geleerd gedurende de zes jaar dat we het Hèjs Nèjs  

maken, namelijk dat we in Heijen niet alleen diverse succesvolle ondernemers-

echtparen, maar ook een groot aantal vriendengroepen hebben die soms 

al tientallen jaren bestaan. Zo ook de Heijse Jonge, zeven mannen (en hun 

echtgenotes) die al sinds 1969 een groep vormen. Al meer dan 45 jaar dus. 

Ons redactielid Henk Kerkhoff uit de Berkenstraat is een van de groepsleden en 

toen ze onlangs bij elkaar kwamen werden we van harte uitgenodigd mee aan 

te schuiven voor een interview in het kader van onze rubriek: ‘Hoe is het toch 

met….’. Twee van de zeven wonen nog in Heijen, de rest is uitgevlogen, maar 

niemand is ver van Heijen terecht gekomen.

Met wie hebben wij het genoegen?
Gastheer is Toon Kerkhoff (64). Hij woont met 
zijn Overloonse vrouw Gerry sinds tien jaar in 
Merselo. Op 1 januari is hij met pensioen gegaan. 
Hij studeerde chemie aan de universiteit, haalde 
zijn doctoraal examen, maar kon na zijn studie in 
deze richting geen werk vinden. Het roer moest 
dus om (“ik ging helemaal van het geplande 
padje af ” zo beweert Toon) en hij werkte lang 
bij de Arbeidsvoorziening. De laatste jaren bij het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waar hij 
zich bezig hield met bestuurlijke en economische 
zaken. Zijn hobby’s liggen in de sport, muziek, 
reizen en politiek. Toon werd geboren in de 
Dionisiusstraat (nu Lijsterbesstraat, tegenover d’n 
Toomp). In zijn jonge jaren heeft Toon lang in het 
eerste elftal van V.V. Heijen gevoetbald. Toon en 
Gerry hebben drie kinderen en vier kleinkinderen.

Ger Welbers (64) werd geboren in het huis waar 
nu drukkerij Boumans & Verhagen gevestigd is. 
Later is hij verhuisd naar de Hoofdstraat. Hij is erg 
gehecht aan zijn woonomgeving. Had naar Italië 
kunnen verhuizen, maar het werd Gennep. Ger 
studeerde Economie in Tilburg, werkte 18 jaar 
bij Page waarvan de laatste 3 jaar als Algemeen 

Directeur en werd daarna Financieel Directeur van 
de Emons Group in Milsbeek. Daar werkt hij nu 20 
jaar waarvan de laatste twee jaar als adviseur. Hij is 
getrouwd met Ellen, heeft drie kinderen.  Ger heeft 
niet zo veel hobby’s, beetje wandelen, beetje fietsen en 
reizen, muziek luisteren. Ger is meer “van het relaxte 
verhaal”.

Ger Linsen (63) is een broer van Rinie Linsen, maar 
dan naar eigen zeggen “veul knapper”. Hij is leraar 
Nederlands en Maatschappijleer geweest, eerst aan 
de mavo in Gennep, daarna werd het na de zoveelste 
fusie het Elzendaalcollege. In 2014 is Ger gestopt met 
lesgeven. Ook hij is in de buurt gebleven. Samen met 
zijn vrouw Betsie woont hij in Bergen. Hij heeft twee 
kinderen en een kleinkind. Dat kleinkind is zijn trots. 
Hij heeft het nu zo druk, dat hij niet snapt dat hij 
vroeger nog heeft kunnen werken. Hij is een verwoed 
postzegelverzamelaar. Vroeger heeft Ger veel gesport 
(voetbal, tennis en volleybal). Nu blijft het bij een 
stevige wandeling met daarna een sigaret…

Hen Kaak (63) zoon van Leo de schilder aan de 
Hoofdstraat. Kaak: ook al zo’n bekende Heijense naam! 

vervolg op blz 26

Hoe is het toch met...
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Hen is het verste van de Heijense kudde afgedwaald. Hij 
woont met echtgenote Marlies in Uden en werkt bij een 
Woningbouwvereniging  in Oss op het bedrijfsbureau. 
Door Marlies kwam hij in Uden terecht. Zij werkte daar 
bij de politie en ze konden er een flat krijgen. Per 1 januari 
2017 lokt het pensioen. Hen heeft nog steeds goede 
contacten met de Heijense Kaken, zoals met neef Henk 
Kaak die hij nu helpt bij de voorbereiding op zijn fietstocht 
naar Rome. Een tocht die ook Hen heeft ondernomen. Hen 
en Marlies hebben twee kinderen die allebei in Nijmegen 
wonen. Afgelopen jaar liep hij voor het eerst de Nijmeegse 
Vierdaagse, maar Hen is een fanatiek wielrenner en mag 
ook graag mountainbiken.

Henk Coenen van de Smele. Henk is 63 jaar en onlangs 
gestopt met werken. Na de middelbare school had hij geen 
idee wat hij wilde worden. Iemand in zijn omgeving meende 
dat computers wel iets voor hem konden zijn. Dat lukte en 
het grootste deel van zijn hele werkzame leven (40 jaar) 
bracht Henk door bij het Radboudumc op de IT afdeling. 
Daarvoor werkte hij bij de ASW in Bottendaal, Nijmegen, 
waar hij de eerste stappen zette op computergebied. Zijn 
grootste hobby zijn zijn paarden, maar dat wisten we al. 
Je hebt er over kunnen lezen in de uitgave van oktober 
2015. Hij is getrouwd met Gerda, heeft twee zonen die in 
Amsterdam en Dubai wonen. 

Dan “onze” Henk Kerkhoff, broer van Toon. Deze maand 
wordt hij 63 jaar en was als eerste van de groep onlangs 40 
jaar getrouwd. En wel met Marianne. Het paar heeft twee 
kinderen en twee kleinkinderen. De twee kleinkinderen 
wonen in Groningen, dat is wel wat ver weg. Na de HBS 
werkte Henk bij Hendrix’ Voeders in Boxmeer tot de 
verplichte militaire dienst, daarna bij gemeente Nijmegen 
(gedurende 40 jaar) in een juridische functie bij de afdeling 
ruimtelijke ordening. In die tijd volgde hij naast zijn werk 
diverse studies op zijn vakgebied. Sinds twee jaar is Henk 

met pensioen. Henks hobby’s zijn muziek (actief, bugel), 
wandelen (o.a. Pieterpad), fietsen, koken, maar vooral het 
Hèjs Nèjs natuurlijk!

Hay Kerkhoff, de benjamin met zijn 62 jaar. Hij is een zoon 
van Thei de smid aan de Hoofdstraat. Hay woont met zijn 
vrouw May in Bergen. Daar heeft hij een huis gebouwd. 
Werkt als leraar wis- en natuurkunde aan het Valuascollege 
in Venlo. Een school met wel 2500 leerlingen. Omdat hij de 
jongste van het stel is zal hij ook wel het langste moeten 
werken, zo menen zijn vrienden… Het gezin Kerkhoff telt 
twee kinderen, een zoon en een dochter. Zoon Bart woont 
in Eindhoven en heeft twee kinderen. Dochter Ilse woont in 
Nijmegen. Hobby’s: Fitness, klussen, hardlopen en postzegels 
verzamelen.

We merken op dat het toch wel uniek is dat ze allemaal nog 
met hun eerste vrouw getrouwd zijn. De heren beamen 
dit: “Ja, we maken gehakt van de statistieken…”. Maar als 
Ger Linsen voorzichtig opmerkt: “Niet dat dat altijd even 
gemakkelijk is geweest….” is de hilariteit aan tafel groot.

We halen wat mooie herinneringen aan hun vredige jeugd 
in Heijen op. De jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. 
Bijvoorbeeld het Nieuwjaarwensen. Jarenlang heeft de 
groep de gewoonte gekoesterd op 1 januari langs te gaan 
bij alle ouders van de vrienden. Na de Hoogmis begon 
het (niet dat ze daar braaf naar toe gingen, dat nou weer 
niet…). Handje geven, pilsje drinken. Nadat alle families 
waren bezocht werd het tijd voor een kroegentocht. Er 
waren in die tijd maar liefst vijf Heijense kroegen die een 
bezoekje moesten krijgen. Tussendoor een vet hapje bij de 
snackbar en vooruit maar weer. Ook in Ottersum waren 
kroegen, dus op de bromfiets erheen. Ja, dan ben je op 2 
januari wel even een beetje duf!

In 1971 ging men op “wereldreis”. Met een VW-bus naar 
Valwig bij Cochem. Henk Coenen had al rijbewijs en was 
dus automatisch de chauffeur. Daar werd gekampeerd. 
Een hele onderneming in die tijd. Wel was er sprake van 
enige teleurstelling toen bleek dat “half Heijen” in dit 
stadje aan de Moezel verbleef. De twee zomers hiervoor 
was de bromfiets het vervoermiddel: in 1969 naar Velden, 
kamperen op de koeienstal van de oom van Henk Coenen, 
het jaar daarop helemaal naar Teteringen bij Breda.

De dames: v.l.n.r. Betsie, Marianne, Gerda, Gerry, Ellen, Marlies en May
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De heren denken met enige weemoed aan de tijd vóór 1973, toen 
Heijen nog bij Bergen hoorde. De aansluiting met Gennep wordt 
diep in hun hart nog steeds betreurd. Er werden destijds ook 
geregeld vetes met de Gennepsen uitgevochten: met katapults ging 
men elkaar te lijf op de Gennepse hei en het Heijense bos.

De rondweg was er in die jaren nog niet dus er was volop ruimte 
om zich uit te leven. Er werden hutten gebouwd in de bossen, appels, 
peren en noten gejat bij de boeren. De appels werden gebakken 
in een klein pannetje en opgegeten. Als het vroor veranderden de 
ondergelopen weilanden bij het Kasteel in uitgebreide schaatsbanen 
en dat gebeurde elk jaar wel een keer. Een zakcentje werd verdiend 
met het “bieten uitdunnen bij Krebbers en Boekholt” (voor niet-
agrariërs: dan moet je op je knieën door het land langs de in een 
bosje opgekomen bietenplantjes en de kunst is dan om er één, 
liefst de grootste te laten staan. Stond er onkruid bij, dan moest dat 
ook meteen wijken). Verder aardbeien en bessen plukken bij Math 
Coenen en piepers rapen.

Carnaval werd uitgebreid gevierd. Dan bouwde men voor de 
gelegenheid meestal ook een carnavalswagen. Het idee ervoor 
werd meestal pas op de laatste dag geboren. Het belangrijkste 
waren de vele kratten bier die mee moesten op de wagen. Een 
zwart stuk landbouwplastic, met daarop al dan niet pikante teksten 
vervolmaakten het geheel.

De Kiepenhokfeesten. Daar bewaren de heren 
ook warme herinneringen aan. Deze vonden 
plaats bij het huis van Gerrit Vink (stond waar nu 
bedrijventerrein ’t Hoogveld is) en op de Smele 
bij Ruth Kerkhoff. Het waren de gelegenheden 
waar de heren zich voorzichtig voor het eerst op 
het liefdespad bewogen. Droog oefenen, noemen 
ze dat…. Ja ja! Niet dat een van hen ook maar 
met een van die eerste meisjes getrouwd is, hoor!

Wat ook duidelijk speelde in die jaren: je was bij 
de voetbalclub of bij de fanfare. Die twee beten 
elkaar niet. Hen was trommelaar bij het Gilde, Hay 
en Ger (Linsen) drumden bij de slagwerkgroep 
(die toen nog gewoon drumband heette), Henk 
en Henk bliezen bij de fanfare. Vijf van de zeven 
voetbalden.

De groep komt nog zeker twee tot drie keer per 
jaar bijeen en er worden dan diverse activiteiten 
ondernomen, zoals wandelen en fietsen. Ook 
wordt er regelmatig een stad bezocht. Vroeger 
alleen door de mannen (de vrouwen moesten 
immers op de kinderen passen), maar nu gaan de 
dames ook mee. Brussel, Amsterdam, Antwerpen, 
Düsseldorf, München tijdens de bierfeesten, 
Edinburgh, Keulen, Maastricht en Zwolle werden 
al met een bezoek vereerd.

Hun droom voor de toekomst? “Als we allemaal 
gestopt zijn met werken gaan we naar Hawaii…”

Lijkt ons een prachtige droom….

V.l.n.r. Hen Kaak, Toon Kerkhoff, Henk Coenen, Hay Kerkhoff, 

Ger Welbers, Henk Kerkhoff en Ger Linsen

Milsbeekse kermis 1971, v.l.n.r. Ger Welbers, 

Henk Kerkhoff en Ger Linsen

De Bierfeesten in München
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De meeste tarieven voor de kerkelijke diensten in 2016 zijn gelijk gebleven 
met 2015. Alleen de tarieven voor plaatsing van een urn in de urnenmuur zijn 
enigszins gewijzigd.
Alle bedragen worden vermeld in de brief over de kerkbijdrage. Deze is in de 
tweede helft van januari aan huis verspreid bij degenen die jaarlijks de parochie 
steunen met hun gezinsbijdrage. Wilt u meer informatie over de tarieven voor 
een misintentie, rouw- en trouwdiensten en de huur of verlenging van een 
graf of urnennis dan kunt u contact opnemen met het kerkbestuur. Dit geldt 
uiteraard voor alle Heijenaren, ongeacht of u wel of niet kerkbijdrage betaalt.

Tarieven kerkelijke diensten 2016

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 35 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M:06 10087938
Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in informatie:   
www.heijen.info

februari
2016

vieringen in

Zaterdag 06 februari 
geen dienst

Zondag 07 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering

Woensdag 10 februari 19.00 uur 
Aswoensdag, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zaterdag 13 februari 19.00 uur 
geen dienst

Zondag 14 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 20 februari 
geen dienst

Zondag 21 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 27 februari 19.00 uur 
Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is 
tevens een kindernevendienst

Zondag 28 februari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

In een lied staat: Wanneer U ja zegt, kan ik leven; staat U naast mij dan kan ik gaan, 

dan kan ik een nieuw lied voor een ander zijn. Open mijn mond om U te loven 

en geef mij Uw nieuwe geest.

Wij worden geboren in een wereld waarin onrecht en kwaad heersen. Maar 

God heeft ons uit de macht van de zonde bevrijd, Hij geeft ons eeuwig leven. Of 

anders gezegd: Hij heeft ons begenadigd.

God heeft Jezus niet aan het geweld van de dood overgelaten, Hij heeft Hem aan 

de dood ontrukt. Dit wekt vertrouwen op God die altijd groter is dan wij kunnen 

denken of ons kunnen voorstellen.

Dat brengt licht in onze situatie. Al het positieve en waardevolle dat God 

geeft, bepaalt het lot van de mens en niet meer het verstrikt zijn in de zonde. 

Daarom kan Paulus in de brief aan de Romeinen schrijven: “Waar de zonde 

heeft gewoekerd, werd de genade mateloos; die zich door de Geest van God 

laten leiden, zijn zonen van God maar ook erfgenamen van God, tezamen met 

Christus”.

Pastoor H. Reijnen

Heisa

Ziet God door de vingers? (2)
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Dries werd geboren in Heijen op 18 februari 1938. Het gezin telde negen kinderen: zeven jongens en twee meisjes. Dries 
was de zesde in de rij. Ze hadden thuis een boerderij, een graanhandel en een café. Tijdens de evacuatie kwam het gezin 
- moeder hoogzwanger! - eerst in Kleef terecht en uiteindelijk op de eindbestemming in de Achterhoek. Later werden 
over deze tijd nog veel verhalen verteld. Dries genoot daarvan.
Dries was toen hij opgroeide een zorgenkind. Vooral zijn huid speelde hem parten: hij zat van top tot teen onder het 
eczeem. De middelen die er toentertijd op los werden gelaten zouden tegenwoordig de toets der kritiek niet meer 
kunnen doorstaan. Maar ja, het was een andere wereld en zoals vader zei: “Halt noow mar op en mak oow mar gen 
zurrege”.
Na zijn schooltijd ging Dries werken in de bakkerij van zijn ome Wim in Meerlo en daarna bij Wiel op de molen. Toen 
Wiel stierf, hielp Dries waar hij kon om het bedrijf draaiende te houden.
Als jonge man bezocht Dries trouw de hoogmis en ging daarna, net zo trouw, biljarten in café “De Roskam” van de 
familie Boekhold. Daar stond dochter Doortje achter de tap, en zo kwam van het één het ander. Dries en Doortje 
trouwden in 1966 en Dries werd kastelein in het café van Doortjes ouders. Kroegbaas zijn, ging Dries goed af; hij kwam 
immers uit een kasteleinsgezin! Café “De Roskam” speelde een zeer belangrijke rol in het leven van Dries en Doortje. 
Ze hebben er van heel veel Heijenaren lief, maar ook veel leed gehoord. 
Samen hebben ze 45 jaar het café gehad, totdat ze een huis kochten aan de Hermelijnstraat. 
Ondanks het feit dat het met Dries’ gezondheid niet meer zo goed ging, hebben ze daar samen nog vijf mooie jaren 
gehad. Dries stierf op 9 januari 2016, net na hun vijftigste trouwdag. Met Dries is een markante dorpsgenoot heengegaan 
aan wie velen heel goede herinneringen zullen bewaren. Moge hij nu rusten in vrede.

In memoriam: Dries Kessels

Het is al weer bijna carnaval en daarmee staat ook 

Aswoensdag voor de deur. Het begin van de vastenperiode 

die loopt van 10 februari tot aan Pasen op 27 maart. In 

deze zelfde tijd wordt de Vastenaktie gehouden. Tijdens de 

Vastenaktie kunt u uw bijdrage leveren aan diverse projecten 

waarvoor geld hard nodig is om mensen te helpen een beter 

bestaan op te bouwen. Ook onze basisschoolleerlingen van 

De Heggerank zetten hun beste beentje voor om geld in te 

zamelen voor de Vastenaktie.

De Vastenaktieopbrengst gaat naar de bekende doelen: Jan 

Laarakker en pater Gruyters en het bisdom. Het vastenzakje 

wordt eind februari met het Hèjs nèjs verspreid. 

Volgende keer meer.

Bij voorbaat dank, het kerkbestuur

Vastenaktie 2016

Heisa
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   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

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

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!

Nieuw	  in	  Heijen!	  

joselien.roelofs@gmail.com	  
www.pedicureprak6jkjoselien.nl	  

Joselien	  Roelofs	  	  
Rijksvluchthaven	  16	  

6598BM	  Heijen	  
0485-‐515776	  /	  06-‐37596790	  

	  

	   	   	  Bij	  inlevering	  van	  deze	  flyer	  ontvangt	  u	  5	  euro	  kor9ng	  op	  
	   	   	  	  een	  behandeling	  naar	  keuze.	  

€	  5
,-‐	  

Kor9ng	  
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We doen het allemaal
voor de jeugd van Heijen….

Het carnavalsseizoen is weer losgebarsten en als jullie dit lezen hebben we al een deel van 

de carnaval achter de rug. Ieder jaar streven we er naar een aspect van C.V. de Wortelpin 

onder de loep te nemen. Dit jaar hebben we een gesprek gehad met Harald Kroon (47), 

bestuurslid jeugd C.V. de Wortelpin, Marijke van Rensch (47) voormalig bestuurslid en 

commissielid S.J.C. De Wortelpin, Daniëlle Takken (37) eveneens voormalig bestuurslid 

en commissielid S.J.C. De Wortelpin en Krista Stoffele (40), algehele leiding dansgarde. 

Je begrijpt het al, het gaat over de jeugd binnen de carnavalsvereniging.

Hoe was het vroeger en hoe is het nu, is 
onze eerste vraag…
Harald legt uit. In het verleden waren er 
twee clubs, S.J.C. De Wortelpin en C.V. De 
Wortelpin. S.J.C. staat (stond) voor Stichting 
Jeugd Carnaval, zeg maar de jeugdafdeling 
van de carnaval. C.V. De Wortelpin is (was) 
de Carnavals Vereniging voor de volwassenen. 
Beiden zijn (waren) officieel bekend bij 
de Kamer van Koophandel, waarbij de 
jeugdafdeling als stichting en de C.V. als 
vereniging is ingeschreven. 

Vorig jaar, in het jubileumjaar van de C.V., is 
voorzichtig begonnen de twee takken bij 
elkaar te laten komen. Dit jaar is de “fusie”, 
als je het zo wilt noemen, een feit. De 
Stichting is opgeheven en beide zijn nu op 
bestuurlijk niveau samengevoegd. Dat wil 
zeggen, er is één voorzitter, één secretariaat, 
één penningmeester. In het bestuur van de 
Wortelpin beheert Harald nu de jeugdzaken 
en is hij het aanspreekpunt op dit terrein. 
Op deze manier gaat de S.J.C. als het ware 
op in de C.V. Dit betekent dat op een aantal 
gebieden de krachten worden gebundeld, 
zoals het gezamenlijk inkopen en organiseren 
van de verschillende activiteiten. 

Men hecht er aan te melden dat de financiële 
middelen waarover S.J.C. beschikte binnen de 
grote vereniging (C.V.) administratief toegerekend 
(blijven) worden aan de jeugd. Het meest 
aansprekende voorbeeld hiervan is de opbrengst 
van het oud papier. Wat ook gebleven is, is dat 
er twee Raden van Elf zijn, twee prinsen, twee 
prinsenbals, eigen dansmarietjes enzovoort. Dit 
houdt tevens in dat de jeugdprins en de jeugd-Raad 
van Elf naar de jeugdrecepties buiten Heijen gaan 
en met de optochten een eigen wagen hebben. Er 
is op dit gebied niets veranderd.

Al met al is het best een unieke situatie die 
nu ontstaan is. In de meeste dorpen bestaan 
namelijk twee aparte carnavalsverenigingen, 
één voor de jeugd en één voor de volwassenen. 
Denk bijvoorbeeld aan ‘t Bombakkes en De 
Coloradokevers uit Gennep. 
Op dit moment zijn twaalf jongens actief in de 
Jeugdraad en vier dansmarietjes. De Heijense 
Jeugdraad bestaat alleen uit jongens. In omliggende 
gemeenten is er een tendens waarneembaar dat er 
ook meisjes in de Jeugdraad opduiken. Het bestuur 
wil best veranderen, maar ziet op dit moment nog 
geen reden om de samenstelling van de Jeugdraad 
te veranderen.

vervolg op blz 32
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Om de drempel zo laag mogelijk te houden hoeven 
de jeugdleden geen contributie te betalen als ze bij 
de Raad komen. De Jeugdraad, de Jeugdprins en de 
Kruumelprins vormen de basis van het jeugdcarnaval, 
uiteraard aangevuld met de onmisbare dansmarietjes 
en dansgarde.
De dansgarde bestaat momenteel uit 21 meisjes. 
De kinderen mogen vanaf groep 1 bij de dansgarde. 
Zij oefenen in drie leeftijdsgroepen. De artistieke 
dansleiding van de verschillende groepen is in 
handen van Diana Lamers, Demi Joosten, Sanne 
Kroon en Lucy van Wanroij. De groepen trainen op 
maandagavond in D’n Toomp. De algehele leiding van 
de dansgarde is in handen van Krista Stoffele. Zij is het 
algemene aanspreekpunt en heeft deze taak onlangs 
overgenomen van Angeline van Tankeren. De meiden 
van de dansgarde treden op tijdens de zittingsavonden, 
het Jeugdprinsenbal en De Bonte Avond. Er zijn op dit 
moment nog geen optredens geboekt buiten Heijen.

En hoe gaat het verder met de Kruumelprins?
Er gaat nog iets veranderen voor de jeugdige 
carnavalsvierders. In plaats van op een eigen Kruumelbal 
komt de Kruumelprins vanaf dit jaar uit tijdens De Bonte 
Avond van basisschool de Heggerank. Deze avond vindt 
aanstaande vrijdag 29 januari plaats in D’n Toomp. Er is 
dus geen apart Kruumelbal meer. De gedachte erachter 
is dat de Kruumelprins dan een weekje langer van zijn 
rol kan genieten. Over de eventuele invulling van de 
zaterdagmiddag waarop voorheen de Kruumelprins 
uitkwam, wordt nog nagedacht.

Deze avond in D’n Toomp is voor 
alle jeugd van Heijen van 0 tot 90!

Dan zijn we er nog niet qua veranderingen. Het is 
namelijk de bedoeling en dat is helemaal nieuw, dat 
er behalve een Kruumelprins ook een Kruumelprinses 
wordt uitverkozen. Deze avond in D’n Toomp is voor 
alle jeugd van Heijen van 0 tot 90! 

Daniëlle en Marijke over hun rol bij S.J.C en de 
toekomst
Daniëlle en Marijke zijn beiden zeker elf jaar actief 
bezig geweest bij de S.J.C. Het precieze aantal jaren 
weten ze niet meer. Daniëlle rolde erin door haar 
echtgenoot Mark en Marijke doordat haar kinderen 
graag meededen met het jeugdcarnaval. Nu de twee 
verenigingen bij elkaar gevoegd zijn hebben ze besloten 
een stapje terug te doen. De kinderen van Marijke zijn 
zo goed als uitgevlogen en Daniëlle wil graag samen 
met haar gezinnetje carnaval gaan vieren.

De organisatorische veranderingen binnen het 
jeugdcarnaval zijn best ingrijpend. Men verwacht meer 
participatie van de ouders, zoals helpen bij het oud 
papier ophalen, bezoeken van de carnavalsbals binnen 
en buiten Heijen, leiding op de carnavalswagen en 
nog meer organisatorische taken. Voorheen deed de 
jeugdcommissie dit soort zaken. Daniëlle en Marijke 
benadrukken: “We vonden dat helemaal geen bezwaar, 
want de jeugdcommissie was een soort vriendenstel, 

Harald, Krista, Marijke en Daniëlle
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dat ook buiten het carnaval veel met elkaar optrok. We vinden 
het heel belangrijk dat de Heijense jeugdcarnaval in al zijn 
facetten blijft bestaan en we vinden het in dit kader ook prima 
dat de huidige stappen zijn gezet.”
Daniëlle en Marijke willen bij deze graag hun vroegere 
medebestuursleden bedanken voor de hele fijne tijd en verder 
iedereen die ooit iets heeft betekend of gedaan voor de 
Jeugdcarnaval. Dat zijn te veel mensen om op te noemen.

Tot slot
Het belangrijkste doel is kinderen van Heijen de 
carnavalsgedachte, het samen verbroederen, samenwerken naar 
een groter doel al vanaf hun jeugd bij te brengen. Je ziet ook, 
zo betogen de bestuursleden, dat er diverse vriendengroepen 
ontstaan op het moment dat ze vanwege hun leeftijd uit de 
Jeugdcarnavalsvereniging stappen. Een voorbeeld hiervan zijn 
de Raddrèjjers. Marijke en Daniëlle herinneren zich verder dat 
ze in al die jaren vaak gezien hebben dat de jeugdraad voor een 
groot deel uit een voetbalteam of vriendengroep bestond. En 
dat is helemaal prima natuurlijk!
“We doen het voor de jeugd,” zo betogen ze, “we willen hen 
fijne jeugdherinneringen meegeven voor hun latere leven, dat 

mogelijk buiten Heijen ligt. Hun wortels liggen 
hier, in het veilige Heijen. 
Dat dragen ze hun hele leven mee.”

“Hun wortels liggen hier, 
in het veilige Heijen.

Dat dragen ze hun hele 
leven mee.”

Aan het eind van het interview wil Harald 
nog even wat kwijt. Hij geeft aan dat hij via 
deze weg graag iedereen wil bedanken, die, 
op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen 
aan het succes van de jeugdcarnaval in Heijen. 
“Zonder de steun van al deze vrijwilligers kan 
de Jeugdcarnaval niet bestaan.”

En zo is het maar net!

Interview
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18.000 vel papier per uur, 
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis. 
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten 
binnen één minuut kan wisselen. 

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

Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70  
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu
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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 januari    
D’n Toomp

C.V. De Wortelpin - Kruumelbal/Bonte Avond
Basisschool de Heggerank

Donderdag 4 februari   
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Carnavalsmiddag

Zaterdag 6 februari
Zondag 7 februari

Maandag 8 februari
Dinsdag 9 februari

C.V. De Wortelpin - Carnaval

Donderdag 11 februari  
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 14 februari 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  EWC’46  1

Donderdag 18 februari   
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - Komische bakkerspraatjes 
met Harrie Arts

Donderdag 3 maart    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 6 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Achates  1

Dinsdag 15 maart   
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - Filmavond

Zondag 20 maart  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Siol  1

Donderdag 24 maart   
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - Creatief met Pasen

Donderdag 7 april    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zondag 10 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SV Milsbeek  1

Donderdag 28 april   
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - Informatieavond Ziekte van Lyme

Zondag 1 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SV Oostrum  1




