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Op de voorpagina een mooie foto van een reiger, gemaakt door Paul en 
Martha. We kijken terug op de carnaval met drie prinsen carnaval en een 
prinsesje. De carnavalsvereniging kan de toekomst met een gerust hart 
tegemoet zien! Achtergrondinformatie over de jaarlijkse rommelmarkt 
van het Gilde leest u in het interview met de organisatoren ervan. In deze 
Hèjs Nèjs wisselen vrolijk en droevig nieuws elkaar af. Drie mensen zijn ons ontvallen; voor hen is een In 
Memoriam opgenomen. We staan stil bij een tweetal jubilea: het 50-jarig huwelijk van Hein en Mientje 
Martens en bij het in buurtverband vieren van de komst van het nieuwe jaar (Meidoornstraat). In Hèjje-
Natuurlijk-Mojjer een interessante bijdrage over reigers met prachtige beelden daarbij. In het Heisa-
parochienieuws staan onder andere de vormelingen, die zich voorstellen. Er is weer een Meet & Greet en 
meer. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Winnen met dubbele cijfers bij voetbal is vrij zeldzaam, 
behalve als het om F-jes gaat natuurlijk. Die schieten 
er vrolijk op los en een uitslag van 16-9 is zeker geen 
uitzondering. Bij de senioren ligt dit wat gevoeliger en 
hangt er al gauw een waas van fraude als je een beetje 
negatief of reëel denkt. Matchfixing, al dan niet pro-
moveren of degraderen, tenzij het doelsaldo nog even 
een flinke boost krijgt….Natuurlijk kan het krachts-
verschil ook hier zo groot zijn, dat eenrichtingsverkeer 
de richting van de bal bepaalt en dan ligt de bal met 
enige regelmaat is de touwen en vertoont het score-
bord symptomen van overspannenheid.
Hebt u er wel eens bij stilgestaan, dat de leeftijd van 
de mens vooral uit dubbele cijfers bestaat? De prille 
eerste 9 jaren is de inkt voor één cijfer voldoende om 
de leeftijd aan te duiden. Zodra de leeftijd van de zeer 
sterken is bereikt, worden het drie cijfers. Dat is maar 
weinigen gegeven. 
Mijn favoriete cijfer is 9 (vroeger op school al, hoewel 
het maar een paar keer is voorgekomen dat ik dat ook 

Dubbele cijfers!

echt scoorde; met lichamelijke opvoeding (meer pre-
cies met atletiek) lukte dat en ook met staatsinrichting 
en een enkele keer met wiskunde. Maar dan de leeftijd 
in dubbele cijfers in combinatie met deze 9: als je de 
cijfers waaruit 18 is samengesteld bij elkaar optelt heb 
je een 9 (en 18 is natuurlijk een strevenswaardige leef-
tijd om te worden en om te zijn. Dan volgen 27, 36, 45, 
54, 63, 72, 81 en 90. Onlangs is mijn leeftijd er weer 
eentje uit deze reeks geworden. Welke? Tja, dat laat ik 
even in het midden, maar het is al lang niet meer de 
eerste uit de reeks en gelukkig ook nog even niet de 
laatste. Wel interessant om na te denken over wat je 
deed toen je de vorige leeftijden bereikte, en ook over 
wat je denkt te doen als de volgende zich aandienen.
Een wiskundige ziet wellicht een interessante reeks in 
de rij getallen, meer dan alleen dat het volgende getal 
steeds 9 hoger is dan het vorige. Eigenlijk is het de tafel 
van 9.
Komt ook dat liedje van Mister - Blue Eyes -  Sina-
tra boven drijven, u weet wel ‘It was a very good year’, 
waarin hij stilstaat bij 17, 21 en 35 jaar, waarna de herfst 
zich al aandient. Op You tube is het liedje gemakkelijk 
te beluisteren, mooi melodietje trouwens.
Goedbeschouwd gaat het nergens over, maar toch 
vind ik het boeiend om over zoiets onbenulligs als het 
bovenstaande na te denken. Leidt ook mooi af van de 
serieuzere zaken die de maatschappij ons  dwingt om 
mee bezig te zijn.

Column

Graag zouden wij ons bestuur versterken met een 55 
plusser!
Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden 
vóór 10 maart 2016 bij het KBO secretariaat, 
Heikampseweg 13. Onder toevoeging van uw CV.

Bent u creatief en inventief, dan is er 
voor u plaats in het activiteitencomité. 
Ontmoet gezellige mensen! Kom erbij!

Vriendelijke groet, 
Het bestuur.

Op donderdagmiddag is er tijdens de inloop SOOS  
van de KBO (Onze Club van Senioren) koersballen 
van 14.00 tot 16.00 uur. Graag willen we hier meer 
deelnemers voor werven.

Gezellig bezig zijn, kom erbij!
Wil je liever kaarten e/o biljarten? dat kan ook tot 
17.00 uur.
Informatie: het secretariaat 0485-513170.

Vereniging voor senioren - KBO Heijen

Koersballen
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Bij deze nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de KBO 
jaarvergadering op maandag 21 maart in d’n Toomp.

Aanvang 14.00 uur - einde 17.00 uur
gelieve 13.45 uur aanwezig te zijn.
Ontvangst met koffie/thee en cake
Entree gratis.

Na afloop van het formele gedeelte van de 
jaarvergadering is er een gezellig samenzijn met 
Accordeonist Piet Wijers. Genieten onder het genot van 
een drankje, babbeltje en een dansje. Graag ontmoeten 
wij u op deze voor KBO leden belangrijke middag.

Vriendelijke groet, Het KBO bestuur.
Theo, Carla, Mia, Annie, Riek, Jan.

Het bestuur gaat samen met u weer voor een prachtig jaar, 
waarin we elkaar ontmoeten met gezelligheid en vriendschap, 
maar ook elkaar steunen in minder prettige dagen.

De vereniging van senioren ontwikkelt zich tot een 
boeiende club met sportieve en interessante activiteiten, 
mooie wandelingen, dag bustrip met thema, vismiddag, 
fietstochten, gezellige dansmiddagen zoals kermis en 
carnaval natuurlijk met muziek van ons huisorkest 
“Aldörum”.  Afgelopen Kerstviering  et een overheerlijke 
brunch en muziek van Het Noord Limburgs Seniorenorkest. 
Informatieve thema middagen enzovoort, enzovoort.
Iedere week een inloopsoos in d’n Toomp. Op 
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur biljarten, 
kaarten, koersballen en 1x per maand kienen.

Verder ondersteunt de KBO u met uw 
belastingaangifte indien nodig.
Zij werkt plaatselijk, maar is ook landelijk politiek actief 
wanneer het om ouderenbeleid gaat zoals  wonen, leven 
en welzijn.
11x per jaar ontvangt u het informatieblad de “Nestor”. 
Lidmaatschap kost € 21.00 per persoon per jaar.
Bij deze club van Senioren, daar wil je graag bij horen!

Het bestuur wenst u voor het nieuwe jaar : Voorspoed, 
Liefde, Gezondheid.
Warme groet, Theo, Carla, Annie, Riek, Mia, Jan.

Bent u 55+? dan is dit mogelijk het moment om u nu aan 
te melden. Secretariaat: 0485-513170.

Tijdens de Algemene Jaarvergadering op donderdag 22 
januari jl. werden 2 leden van de vereniging gehuldigd 
die 50 jaar lid zijn van Zijactief Heijen, te weten Stiena 
Jacobs en Gisela Lamers.
Een bijzondere gebeurtenis en dan ook nog in ons 
jubileumjaar. We bestaan dit jaar 80 jaar.
Het werd een feestelijke avond, waarop de jubilarissen 
met een heel persoonlijk woordje van de voorzitter en 
een bezoekje van een afgevaardigde van Kring Noord in 
de bloemetjes werden gezet.

Deze feestelijke avond 
is  het begin van ons 
jubileumjaar. Elke maand is er een activiteit en we 
proberen deze net iets feestelijker te maken dan 
normaal. Er staan nog verschillende leuke dingen op ons 
jaarprogramma.

Zijactief is een gezellige en ondernemende vereniging, 
heerlijk om er maandelijks een avond of middag naar 
toe te gaan.
Heb je ook interesse om je bij ons aan te sluiten neem 
dan contact op met  Anja Jansen telefoon 531219 of 
met Maria Poels telefoon 512694.
Je bent van harte welkom!

Verenigings- en ander nieuws

Uitnodiging Jaarvergadering KBO
Vereniging voor senioren

Nieuwjaarswens Vereniging voor senioren

Jubilarissen bij Zijactief Heijen

De jubilarissen Stiena en Gisela
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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

Op zondag 13 maart organiseren blaaskapel De 
Fraps uit Leuth en Die Original Maastaler uit Heijen 
enkele uurtjes gezellige blaasmuziek in Keeken, Dld 
(nabij Kleef).
Beide muziekkapellen hebben de Egerländer- en 
Böhmische blaasmuziek hoog in het vaandel staan. 
Er zullen deze middag, zoals de titel ook al aangeeft, 
veel gouden pareltjes uit dit muziekgenre ten 
gehore worden gebracht. Aanvang van deze middag 
is 14.00 uur. Deze vindt plaats in Das Schützenhaus 
des Schützenverein Keeken, Düffelgaustrasse 18 in 
Keeken, Duitsland. De entree bedraagt € 2,50. Wij 
hopen vele liefhebbers te ontmoeten op deze dag.

De slagwerkgroep van EMM Heijen is op zaterdag 
30 januari afgereisd naar Assen. Daar zijn ze gaan 
strijden, met nog 6 andere slagwerkgroepen, om de 
Nederlandse titel!
Na een mooi en spectaculair optreden van SWG Heijen 
kregen ze maar liefst behalve een lovende beoordeling 
92 punten! Met een dikverdiende 2de plaats, met 
slechts een half punt verschil met de kampioen, was de 
pret er niet minder om. Met een tevreden gevoel ging 

men weer richting Heijen om op ‘gepaste’ wijze de bus 
van de winnaars voorbij te rijden….
Slagwerkers van EMM en iedereen die dit succes 
mogelijk heeft gemaakt PROFICIAT. 
Hier mogen we als gemeenschap Heijen trots op zijn.

De SWG dankt alle supporters die mee zijn gegaan en 
hebben bijgedragen aan deze geslaagde dag!

Goldene Perle der Blasmusik

Slagwerkers EMM werden met 
klein verschil tweede op het 
Nederlands Kampioenschap

Concentratie bij het optreden om het Nederlands kampioenschap
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Wandelen voor de rolstoelbus

Norbertus wandeltocht  

De wandeltocht is op zaterdag 26 maart 2016.

Afstanden 5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer.

Start:  40 kilometer vanaf  7.00 uur tot 9.00 uur.

 25 kilometer vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur

 15 en 20 kilometer vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur

 5 ( rolstoeltoegankelijk) en 10 kilometer 

 vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur.

 
De 5 kilometertocht is zeer geschikt voor een gezinswandeling 

waarbij u tevens een goed doel steunt.

 
De tocht leidt weer door de mooie omgeving van Gennep 

en de Maasheggen. De langere afstanden brengen de 

wandelaars ook over de Maas.

De bijdrage die wordt gevraagd is 4 euro. Kinderen 2 euro.

 
Start en eindbestemming is  het Zorgcentrum Norbertushof, 

Kleermakersgroes 20 te Gennep.

Er zullen onderweg weer een aantal rustplaatsen worden 

ingericht. Daar zijn diverse consumpties te verkrijgen. De 

opbrengst hiervan komt ook ten goede van de Rolstoelbus.

 
Voor verdere informatie kan worden gebeld met Suus 

Knevel 0485 518510.

In Memoriam Cor Miggiels   

Met groot leedwezen hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van Cor Miggiels op zaterdag 16 
januari 2016. Onlangs, nog maar enkele maanden 
geleden, hadden wij het genoegen Cor en zijn 
vrouw Ria te mogen interviewen voor het Hèjs 
Nèjs, een interview dat grote indruk op ons maakte. 
Wij waren verrast over het grote gevoel van humor 
dat Cor had weten te bewaren ondanks dat hij zijn 
dagen moest slijten in een rolstoel en volkomen van 
zorg afhankelijk was. 
Wij wensen Ria en haar familie veel sterkte toe.

Redactie Hèjs Nèjs
Erica- Hans – Harrie – Henk
– Jan – Marjo – Ricky –
Sjannie – Stella- Suzanne

In Memoriam Jan de Valk   

Ons raakte het bericht van het overlijden van Jan de Valk 
(66) op 12 februari in ons hart. Jan was een van onze eerste 
adverteerders die we mochten interviewen. Boven het 
artikel over Jan in de uitgave van september 2010 staat niet 
voor niets de kop: “Er moet sociale samenhang zijn in een 
dorp……En als kastelein help ik daar een handje aan mee.” 
Dat is de insteek die Jan jarenlang in zijn hele werkzame 
leven nooit verlaten heeft. Jan heeft veel betekend voor 
ons dorp, veel evenementen zijn naar zijn idee tot stand 
gekomen.
Hoe erg is het niet alleen voor Heijen, maar zeker voor zijn 
kinderen en hun partners dat ze  Jan nu voor altijd moeten 
missen. Wij kunnen alleen maar hopen dat zij troost zullen 
vinden in de mooie herinneringen die Jan heeft nagelaten.
Wij wensen hen veel sterkte toe.
De redactie van het Hèjs 
Nèjs
Erica- Hans – Harrie – Henk 
– Jan – Marjo – Ricky – 
Sjannie – Stella- Suzanne

Oproep voor taalmaatjes.   

Vluchtelingenzorg Gennep werkt met statushouders in de 
gemeente Gennep. Dit zijn vluchtelingen die erkend zijn 
en die een huis krijgen toegewezen in onze gemeente. De 
kinderen gaan naar school en de volwassenen moeten een 
inburgeringcursus doen. Omdat de taal het belangrijkste 
instrument is om te integreren hebben wij het taalmaatjes 
project opgezet. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die één keer 
per week een uurtje naar de vluchteling gaan om met hen 
Nederlands te spreken. Ook lossen ze  kleine praktische 
problemen en vragen op, bijvoorbeeld als er een brief van 
de gemeente is gekomen die ze niet begrijpen.

Oproep: voor de vluchtelingengezinnen en –personen die 
in Heijen wonen zoeken we dringend taalmaatjes. Wie 
vindt het leuk om in gesprek te komen met een andere 
cultuur? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met Anke Sonnemans door een mail te sturen naar  
anke@gennep-vluchtelingenzorg.nl.

Andere projecten van Vluchtelingenzorg Gennep zijn 
de vrouwengroep en de goederenbank. Met name voor 
de vrouwengroep die op 26 januari is gestart en elke 
dinsdagochtend in het Hökske gaat plaatsvinden zoeken 
we nog vrijwilligers die dit mee willen organiseren.
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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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Meet & Greet

Anoek Gerrits  

11 mei 1999 in Boxmeer

Hoofdstraat 57a

Elzendaal college Boxmeer Havo

5e jaar

Ik zou graag in een laboratorium willen werken

Hiphop dansen 

Ik werk bij Troefmarkt te Wierik achter de kassa

Mijn eindexamen in mei omdat ik dan volgend jaar aan mijn 
nieuwe opleiding kan beginnen

Crime Scene Investigation

Tennissen

Voetbal

Popmuziek 

Betrouwbaar

Erg ongeduldig
 
Ruzies 

Plezier maken met de mensen om me heen

Zelf een huis bouwen

De vakantie met mijn familie op Aruba

Een vlucht in een helikopter of een cruise maken

Dat ik gelukkig ben met alles wat ik heb

Dat het een gezellig dorp mag blijven voor iedereen! 

Milan Patty

Naam

Geboortedatum en plaats

Waar woon je in Heijen?

Op welke school/opleiding zit je?

En in welke klas/jaar?

Weet je al wat je wilt worden?

Wat zijn je hobby’s?

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

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

Wat is je favoriete TV programma?

Wat is je favoriete sport om te doen?

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

Wat is je favoriete muziek?

Wat is je beste eigenschap?

En wat je slechtste?
 
Waar heb je een enorme hekel aan?

En wat vind je juist leuk?

Wat zou je doen als je een miljoen euro zou winnen?

Op welke gebeurtenis in je leven kijk je 
met plezier terug?

Wat wil je in ieder geval een keer in je leven meemaken?

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst?

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst? 

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Anoek Gerrits
In deze rubriek stelt steeds een jongere tussen 12 en 18 jaar 
zich voor aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het 
vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt ook de volgende die 
het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis 
met Anoek Gerrits.

Meet & Greet

Meet & Greet
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Historie Meidoornstraat
De woningen in de Meidoornstraat werden 
gebouwd tussen 1967 en 1969. Een van de 
eerste stellen die er ging wonen waren Jo en 
Gerrit Jaspers-Koenen. Zij betrokken het pand 
op nummer 10 en wonen daar nog steeds. 
Het laatste koppel van de groep dat in de 
nieuwbouw trok waren Heleen en Ton van 
Wissing. Ook zij zijn nooit verhuisd. Het was 
een straat vol jonggehuwden. Alleen “oma 
Flamang” (wie kent haar nog?) was op leeftijd. Er 
werd dus volop getrouwd en al snel bevolkten 
tientallen kinderen de nieuwste straat van 
Heijen. Die kinderen zijn allemaal uitgevlogen 
en ook diverse stellen van het eerste uur 
wonen niet meer in de straat. Dat wil niet 
zeggen dat de contacten verloren zijn gegaan. 
Integendeel! Op de Nationale Feestdag komen 
nog steeds de bewoners van elf adressen bij 
elkaar. Twee stellen wonen weliswaar nog wel 
in Heijen maar niet meer in de straat.

En wie zijn die groepsleden?
We spreken met acht van hen: onze gastheer 
en -vrouw Jo en Gerrit Jaspers, Annie en Ger 
Schouten, Gerrie en Geert Theunissen en 
Joke en Piet Vinck. Joke en Piet wonen al 26 
jaar aan de Boslaan maar zijn nog steeds nauw 
betrokken bij hun oude buurt. Iets waar ze echt 
heel blij mee zijn.
Verder behoren tot de club: Antoinette en 
Joop Lemmen, Ria en Harrie Seegers, Stiena 
en Gerrit Jacobs, Heleen en Ton van Wissing, 
Mariet Hendriks, Frans Hendriks, Leo Willems 
en Sjan en Theo Lamers. De laatste twee 

wonen al sinds jaar en dag in de Hermelijnstraat.
De leeftijden in de groep variëren van circa 55 tot 80 jaar. 

Hoe is het evenement ontstaan?
Over het precieze jaartal worden we het aan tafel niet eens, maar 
vanaf ergens eind jaren zestig ging een aantal mannen uit de straat 
uit de Hoogmis een borreltje drinken bij Café De Klomp, waar Marie 
en Dirk Verhofstadt de toenmalige uitbaters waren. Daarna ging men 
naar café De Roskam en naar café Heijen-Zuid waar Corrie Deenen 
al reikhalzend naar hen uitkeek. O wee als ze niet zouden komen, 
dan kreeg je het later van Corrie wel te horen! Daarna werden 
de overige cafés aangedaan. De vrouwen bleven (noodgedwongen) 
thuis want de kinderen kwamen langs de deur Nieuwjaarwensen en 
zij moesten dus “uutdele”. In die jaren praten we over wel 250 tot 
300 kinderen die op Nieuwjaarsdag voorbij kwamen! En natuurlijk 
moesten ze ook op hun eigen kinderen passen, dus de heren 
hadden vrij baan. De volgende stap in dit proces was dat de mannen 
eerst na de hoogmis bij elkaar aan huis een borrel gingen drinken. 
Dat betrof in de hoogtijjaren wel zestien adressen. En daarna 
moesten ook nog alle kroegen een bezoekje krijgen, al was het maar 
vanwege Marie Verhofstadt! Zelfs toen Marie al hoog en breed in 
het verzorgingshuis in Gennep zat was een deel van de heren niet 
te beroerd ook bij haar Nieuwjaar te gaan wensen.

In die jaren praten we over wel 
250 tot 300 kinderen die op 

Nieuwjaarsdag voorbij kwamen!
Het werd eind jaren zeventig. De kinderen werden groter en 
konden al een beetje beter op zichzelf passen. Zij werden bij elkaar 
op één adres ondergebracht en de oudste van het stel zorgde voor 
eten, dat was altijd frites. Sindsdien hebben de dames eindelijk ook 
de vrijheid met elkaar een borreltje te gaan drinken. Dat gebeurt 
overigens gescheiden van de heren. Van tevoren wordt afgesproken 

Interview

Eigenlijk is het best uniek te noemen. Al ruim vier decennia lang vieren diverse bewo-

ners van de Meidoornstraat op een speciale manier het begin van het nieuwe jaar. Op 

hun verzoek kwamen we langs zodat ze deze traditie uit konden leggen. Ze hadden 

zelfs al voorwerk verricht. De foto’s waren klaar. Top!

1 januari is de Nationale Feestdag 
van de Meidoornstraat….
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bij wie ze bij elkaar komen.
De dames kwamen er op een gegeven moment achter dat het beter zou 
zijn als de heren tussen de bedrijven door wat zouden eten. Want zestien 
adressen plus de kroegen op één dag, dat was vragen om moeilijkheden. Er 
werd voor gezorgd dat er op elk adres wel iets te eten was. Bijvoorbeeld een 
kopje soep of een bakje ragout, een belegd broodje of wat kaas en worst. 
Kleine hapjes, maar dan konden de heren er weer even tegen. 
De dames die allemaal op één adres bij elkaar zitten krijgen dan een telefoontje. 
“Jo! We komen er aan!” Dan gaat Jo naar huis, zorgt voor de herenclub en 
keert dan weer terug naar de vrouwen waar gewacht wordt op het volgende 
telefoontje. De dames en de heren trekken op die dag dus apart op. Behalve 
bij de eetadressen zien ze elkaar niet.
Deze traditie is in de loop van de jaren in die zin veranderd dat de heren 
niet meer naar de kroegen gaan nadat alle adressen zijn bezocht. Het werd 
toch een beetje te gek. Eén dag feesten en dan drie dagen bij moeten komen! 
Ook is de groep wat kleiner van samenstelling geworden. Door verhuizing en 
dergelijke is een aantal mensen afgehaakt. Maar de deelnemers van nu geven 
zich met hart en ziel over aan deze leuke traditie.

Afwijking
Op 1 januari 2000, speciaal voor de millenniumwisseling werd eenmalig 
afgeweken van de jarenlange traditie. Er verrees een heuse feesttent  op de 
opritten tussen de huizen van Harrie en Ria Seegers en Ger en Annie Schouten. 
Voor deze ene keer werd de Nationale Feestdag van de Meidoornstraat 
gezamenlijk gevierd.

Behalve bij het Nieuwjaarwensen trekken ze ook met carnaval en de kermis 
samen op. Dan niet meer mannen en vrouwen apart, maar als groep. Vroeger 
werden zelfs carnavalswagens gebouwd, ook dat gebeurt nu niet meer. De 
leeftijd hè! Ze grappen: “Nog even en we moeten bij elk huis een parkeerplaats 
voor de rollators aanleggen!”

Anekdotes?
Ze vliegen ons om de oren. Ze vertellen ons onder andere over de 
“ontgroening” van Stiena en Gerrit Jacobs. Zij waren ook in de straat komen 
wonen en hadden gehoord over de traditie. Ze zouden graag meegaan, maar 
ja, op 1 januari is hun zoon jarig. Dus dan moesten ze naar de verjaardag in 
Afferden.
Om te laten merken wat ze gemist hadden verzamelde het bonte gezelschap 

de hele dag alle bierdopjes en stopten deze in een 
grote tas. Deze tas vonden Stiena en Gerrit ’s avonds 
aan de knop van de voordeur. Dat prikte en dus gaan 
Stiena en Gerrit sindsdien ook altijd mee. En Geert 
vertelt lachend dat hij wel eens thuisgekomen is met 
het verkeerde paar schoenen aan. En zo zijn er nog 
veel meer verhalen. We zouden er een Hèjs Nèjs mee 
kunnen vullen!
Alle kinderen weten het ook: op Nieuwjaarsdag 
hoeven we niet naar pap en mam te gaan. Nu 
er kleinkinderen zijn, kan dit niet helemaal meer 
gehandhaafd worden, maar toch.
Hoewel de club hecht is zitten ze door het jaar heen 
niet bij elkaar op de lip. Lief en leed wordt wel gedeeld, 
zo vertelt Jo ons aan de deur als we weggaan. In de 
jaren gebeuren natuurlijk veel dingen, niet alleen 
geboortes maar ook het sterven van ouders en ander 
ongeluk. Dan weten ze elkaar te vinden en niemand 
is te beroerd om een handje ergens mee te helpen.
Vaak kregen ze de opmerking: “We zouden willen dat 
het bij ons in de straat ook zo was…”

Dat de Nationale Feestdag van de Meidoornstraat 
nog maar lang mag bestaan!

Tijdens het interview hoorden we dat Joke Vinck 
gedichtjes maakt.  Dat vinden we leuk om te horen, 
dus vroegen we Joke ook een gedicht over de 
Meidoornstraat te maken. Dit is het resultaat:

Nieuwjaar in de Meidoornstraat.
Dit is onze nieuwjaarsdag in een notendop.

Alles staat er in grote lijnen in en op.
In deze setting hopen we nog lang door te gaan.
Voorlopig houden we de 45 jaar maar eens aan.

Want zo’n uniek gebeuren in een straat
Is jammer als dat uitsterven gaat

Joke Vinck

De mannen en vrouwen uit de Meidoornstraat,      ieder hun eigen feestje
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Al 41 jaar rommelmarkt in Heijen… 
veel werk maar ook veel voldoening

Een jaarlijks terugkerend fenomeen in Heijen is de rommelmarkt die wordt georganiseerd door 

het Gilde. Wij Heijenaren merken daar in zoverre iets van dat we een geelgekleurde brief in de 

bus krijgen die we op de zaterdag vóór Pasen voor het raam moeten plakken als we iets af willen 

staan. Het gilde haalt die dag de boel op met vrachtwagens en op maandag, 2e paasdag, staat 

alles uitgestald in de manage van John Deenen. We gaan er naar toe of niet. Dat is alles. Wij 

wilden wel eens weten wat er zich achter de schermen afspeelt en maakten een afspraak met de 

rommelmarktcommissie bestaande uit de gildeleden John van Haare, Henk Hendriks en Hein 

Martens. De vierde man is Jos Graat uit Cuijk. Hij kon niet aanwezig zijn bij het interview. 

Stukje geschiedenis
Man van het eerste uur is Hein Martens. Hij en een 
collega gildebroeder Martien Holtmeulen stelden 
in 1974 al voor een rommelmarkt te houden om 
de kas van het gilde wat te spekken. De geesten 
waren er toen nog niet rijp voor en het plan ging 
van tafel. Twee jaar later in 1976 kregen beide heren 
toch hun zin en in samenwerking met een groep 
antiquairs werd de eerste antiek- en rommelmarkt 
gehouden. De andere kwartiermakers van het 
eerste uur waren Harrie Seegers en Cor Maas. 
Plaats van handeling: bij de Huyberg aan de 
Kasteelstraat in de open lucht. Die antiquairs 
bleken wel slimmeriken te zijn want voordat de 
markt begon kwamen zij al langs de gildekramen 
en kochten de mooie spullen op. Zo kocht een 
antiquair bijvoorbeeld een prachtige zilveren 
wildschaar voor 10 gulden om deze even verderop 
in zijn eigen kraam voor 100 gulden te koop aan te 
bieden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en na 
enkele jaren werd deze samenwerking beëindigd 
en ging de rommelmarkt op eigen benen verder.
In 1994 verkaste de rommelmarkt naar de 
manege van John Deenen. Op de bodem van de 
rijbak worden dikke matten gelegd en de kramen 
opgebouwd. Vanaf dat jaar kon de rommelmarkt 
dus altijd doorgang vinden want in de manege is 
het altijd droog. Wel zo gezellig!

Wat gebeurt er achter de schermen?
Heel veel, zo betogen de commissieleden. Direct na de 
carnaval komen ze bij elkaar en halen ze het draaiboek 
erbij dat al vele jaren meegaat en indien nodig wordt 
aangepast. Het eerste dat geregeld wordt zijn de 
afvalcontainers. “Ja, we beginnen eigenlijk aan het einde” 
lacht Hein Martens. De vergunning is tegenwoordig 
doorlopend dus daar heeft men niet zo veel werk meer 
mee. Tijdig wordt gestart met de PR. Behalve met de 
bekende brief, de sandwichborden en een aankondiging 
in het Hèjs Nèjs heeft men nog meer mogelijkheden 
om bekendheid te geven aan het evenement. De 
rommelmarkt wordt vermeld op diverse websites. 
Bijvoorbeeld op www.meukisleuk.nl. Hierop staan alle 
(rommel)markten, kofferbakverkopen en braderieën in 
heel Nederland vermeld. De kramen en de van het vorig 
jaar overgebleven bruikbare spullen staan opgeslagen 
bij Jan Gijsberts in een loods. Die spullen moeten dan 
natuurlijk vervoerd worden naar de manege. Op zaterdag 
vóór Pasen vindt het ophalen plaats. Hiervoor maken 
ze dankbaar gebruik van de vrachtwagens van Noy 
Transport, Franken Transport, Fons Rutten en Nabuurs 
Transport (Haps). Deze bedrijven sponsoren het gilde 
dus door voor één dag een vrachtwagen ter beschikking 
te stellen. De jongens van vriendengroep de Raddrèjjers 
zijn niet te beroerd om op vrijdag en 2e Paasdag de 

vervolg op blz 17

Interview
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matten in de rijbak te leggen en weer op te rollen. 
In de loop van het jaar worden de gildeleden ook geregeld benaderd door 
mensen die iets kwijt willen voor de rommelmarkt. Bijvoorbeeld nadat 
mensen zijn overleden en een huis moet worden leeggehaald bieden de 
naaste familieleden soms mooie voorwerpen aan. Het gilde komt deze met 
liefde en plezier ophalen.

Wat wordt er zoal aangeboden, vragen wij.
Een hele opsomming volgt: Oud ijzer, glaswerk, serviesgoed en bloempotten, 
schilderijen, antiek. Maar ook kerstspullen, tupperware, speelgoed en boeken, 
lampen en elektra, Pc’s en toebehoren. Voordat de elektrische spullen worden 
aangeboden worden ze eerst getest of ze nog wel werken. Verder meubels 
en rollators, kleding, tassen en tapijten. Je wilt niet weten wat allemaal. De 
vreemdste voorwerpen die ze in de afgelopen jaren kregen aangeboden 
waren een heus orgel en een radio uit 1965 in de originele verpakking. Zelfs 
de rekening zat er nog bij. En wat te denken over de complete filminstallatie 
van Mimi v/d Kamp, die deze in haar oude filmzaal gebruikte! Zelfs een 
kopie van de film over Heijen uit 1965. Hein Martens heeft een speciaal oog 
ontwikkeld voor de waardevolle voorwerpen en hij heeft dan ook samen met 
André de Bruin de kraam met antiek en curiosa. De Kunst en Kitsch Mannen! 
Overigens worden TV’s, (halfvolle of lege) verfblikken en met groene algen 
overwoekerde tuinmeubelen niet meegenomen.

2e Paasdag, de dag van de rommelmarkt
Nadat alle gildeleden (want echt iedereen wordt ingezet) en andere 
vrijwilligers de manege hebben omgetoverd tot een waar koopjesparadijsje 
gaat om 11:00 uur de deur open en stromen de eerste bezoekers afkomstig 
uit de hele regio al binnen. John: “De mooiste spullen worden eigenlijk al 
tijdens het eerste uur verkocht.” Gemiddeld komen er 600 tot 800 bezoekers 
op de rommelmarkt af. Beetje afhankelijk van het weer. Voor de inwendige 
mens wordt goed gezorgd. Er wordt koffie, thee en frisdrank verkocht. Ook 
broodjes worst. Een deel van de gildeleden houdt zich bezig met de verkoop, 
een ander deel met de bar en weer een ander deel met de verzorging van 
de gildeleden zelf, want het is aanpoten geblazen, geloof dat maar! Dan is het 
goed dat er geregeld een broodje naar binnen kan worden geschoven.

’s Avonds om 7 uur is het einde. Dan moet alles zijn 
opgeruimd. De kramen en de overgebleven nog 
verkoopbare spullen gaan weer richting Jan Gijsberts. 
De matten worden opgerold, de bar ontmanteld 
en het vuilnis bijeengeraapt. Johns paarden kunnen 
weer rustig ronddraven. De spullen die niet meer 
verkoopbaar zijn gaan in de afvalcontainers die 
door een speciaal bedrijf de volgende dag worden 
afgevoerd.

Nog wel eens wat geks meegemaakt?
Nou gek, gek. Ze herinneren zich nog de 
rommelmarkt van 2001 die vanwege de uitbraak van 
mond- en klauwzeer moest worden verzet naar 2e 
Pinksterdag. Ook moest de markt een keer worden 
verzet in verband met het jubileum van pastoor. 
Wat ook wel eens stoort is dat er mensen komen 
die proberen iets te stelen. “Je moet echt heel alert 
zijn” aldus de commissieleden, “want ze praten je de 
spullen onder je handen weg…” Maar verder is het 
altijd een fantastische dag waarop de gildeleden zich 
altijd ieder jaar weer verheugen. De gezellige sfeer, de 
saamhorigheid en ook wel dat de kas blij gaat kijken 
nadat alle stof is neergedaald. Want het gilde ontvangt 
verder geen subsidies en kan deze aanvulling dus erg 
goed gebruiken.
Dit jaar is de rommelmarkt op maandag 28 maart. 
Vanaf 11:00 uur is het ruim baan voor het bekijken, 
voelen, kiezen en kopen van alle mogelijke en 
onmogelijke spulletjes.

In het volgende Hèjs Nèjs: al 26 jaar Kapellencarrousel 
in Heijen

Interview

Hein, Henk en John, de organisatoren van de rommelmarkt
De beginjaren, buiten bij de Huyberg. Op de foto staat 

toevallig ook Riek Holtmeulen, die onlangs is overleden
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Hein Martens
Hein werd zoals gezegd 77 jaar geleden 
geboren in Heijen in de slagerij/winkel van zijn 
ouders aan de Schoolstraat, nu Kasteelstraat. 
Het gezin Martens telde zes kinderen, Hein 
was de vijfde in de rij. Velen van ons zullen 
zijn broer Frans nog wel gekend hebben die 
jarenlang de slagerij aan de Meidoornstraat 
bestierde.
Hein ging al jong werken. Hij zat “in het 
onderhoud”, eerst bij Stork toen bij Friki in 
Boxmeer. In januari 1966 trad Hein in dienst 
bij Hendrix’ Veevoeders, dat was lekker 
vlakbij huis. Hij mocht op zijn 57e al met 
pensioen. Dat kon nog in die jaren. Behalve 
in het onderhoud werd Hein veelvuldig voor 
diverse andere taken in het bedrijf ingezet, 
bijvoorbeeld als portier. Een ware multitasker 
dus! Hij heeft naar zijn zeggen heel veel 
overuren gedraaid voor het bedrijf. Maar het 
extra inkomen kwam goed van pas, want 
Hein en Mientje hadden een jong gezin en 
in 1967 hadden ze een huis gebouwd in de 
Kasteelstraat, dat praktisch gezien zelfs naast 
het ouderlijk huis van Hein staat.

Mientje Vinck
Mientje werd geboren aan de Hoofdstraat, 
voorheen Rijksweg. Haar ouderlijk huis staat 

er nog en wordt bewoond door een kleindochter van 
haar ouders, Désiree en haar gezin. Riet Reijnen en Gerrie 
Franken hebben dit huis al eens helemaal beschreven in een 
eerdere editie van het Hèjs Nèjs.
Het gezin Vinck telde maar liefst negen kinderen, Mientje 
was nummer zes. Mientje houdt van aanpakken. Ze is enorm 
handig met haar handen. Hielp als jong meisje volop mee 
in het gezin. Bijvoorbeeld bij de wekelijkse was die in de 
“bruspot” gekookt moest worden. Een hels karwei waar we 
ons nu met onze moderne machines geen voorstelling meer 
van kunnen maken.

Bijvoorbeeld bij de wekelijkse was 
die in de “bruspot” gekookt moest 

worden.
Mientje werkte in haar tienerjaren bij Lingano, een 
textielbedrijf in Gennep, behalve op maandagmorgen want 
dan moest de was gedaan worden thuis. Ze wilde eigenlijk 
heel graag kraamverpleegster worden, maar daar was geen 
geld en tijd voor. Al jong leerde ze Hein Martens kennen bij 
het dansen bij Dien Hermsen. Hein kende haar al eerder 
want als Hein ging vissen aan de Maas met zijn vriend Nol 
Wilmsen kwam Mientje altijd langs en bracht de jongens iets 
te eten en altijd was daar wat lekkers bij.

Huwelijk
Mientje was nog maar 19 jaar toen ze met de zeven jaar 

Interview

Beter laat dan nooit zouden we kunnen zeggen van dit interview. We waren na-

melijk onlangs te gast bij  de rasechte Heijenaren Hein (77) en Mientje (bijna 70) 

Martens-Vinck uit de Kasteelstraat die al vorig jaar juni 50 jaar getrouwd waren. 

Het feest werd op 29 augustus gevierd. Maar ja, soms zitten de planningen van 

interviews een beetje tegen, vandaar dit late tijdstip. Hein en Mientje vonden het 

helemaal niet erg, dus werd het ook hier weer een gezellige avond vol mooie herin-

neringen.

Mientje is eigenlijk te goed 
voor deze maatschappij….
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oudere Hein ging trouwen. (Hein: “ja, ik heb nog een jong ding…”). Dat 
kwam zo. Frans Martens nam de slagerij van zijn vader over en ging daar 
ook wonen. Daardoor kwam het huis  waar Frans en Grada woonden vrij 
en kon Hein dat overnemen. Anders zou hij ergens in de kost moeten 
gaan in Boxmeer waar hij toen werkte, maar daar had hij helemaal geen 
zin in. In 1965 werd er dus getrouwd en in 1967 en 1968 werden de 
twee kinderen Miriam en Marcel geboren. Mientje bleef na haar huwelijk 
thuis, want gehuwde vrouwen die werkten, daarvan werd in die tijd 
schande gesproken! Miriam heeft Heijen verlaten en Marcel woont in de 
Meidoornstraat. Er zijn twee kleinkinderen Nick en Kelly.  Kleinzoon Nick 
en zijn vriendin Suzan willen binnenkort gaan samenwonen. Kleindochter 
Kelly is samen met Nick de Valk en die twee krijgen binnenkort een baby. 
Dat betekent dat Hein en Mientje tot hun grote blijdschap overgrootvader 
en -moeder worden. Hoe leuk is dat!

Dat betekent dat Hein en Mientje tot 
hun grote blijdschap overgrootvader en 
-moeder worden. Hoe leuk is dat!

Tien jaar geleden werd Hein ernstig ziek. 
Zijn hart vertoonde haperingen. Toen er 
geconstateerd werd wat de problemen waren 
en er een openhartoperatie nodig bleek, 
moest Hein wel twee maanden  wachten 
voordat de operatie kon worden uitgevoerd. 
Een zware tijd. Maar na vijf bypasses en een 
ruime revalidatieperiode was Hein er weer 
helemaal bovenop.
Mientje en Hein gaan graag (inmiddels 
elektrisch!) fietsen. Ritjes naar Kleef, Kalkar, 
Blerick, ze draaien er hun hand niet voor 
om. Hun tuin die wel 60 meter diep is, is 
hun grote trots. Daar worden vele uren in 
doorgebracht. Mientje heeft zelfs in enkele 
buxusboompjes mooie dierenvormen 
geknipt. Ze maakte vroeger veel kleding zelf, 
mag graag bloemschikken en heeft ook hele 
mooie poppen gemaakt. En taarten bakken! 
Ook heeft ze jarenlang op heel veel kinderen 
in Heijen gepast. Iets waar ze met veel 
genoegen op terugkijkt.
Hein is lid van het Gilde en is zelfs een keer 
koning geweest. Voor het vendelzwaaien 
heeft hij een groot aantal onderscheidingen 
in ontvangst mogen nemen. Al  41 jaar houdt 
hij zich bezig met de Rommelmarkt van het 
Gilde. Hij zoekt de meer dure en leuke spullen 
van tevoren uit en zet die bij zich in de kraam. 
Hein wordt de “Kunst en Kitsch Meester” van 
de rommelmarkt genoemd. Elders in dit Hèjs 
Nèjs lees je nog meer wetenswaardigheden 
over de rommelmarkt.

Hein en Mientje op hun feestdag

Interview

Hein en Mientje verzamelen mooie dingen, zoals deze porseleinen 

beeldjes en kopjes

vervolg op blz 21
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Hein wordt de “Kunst en Kitsch 
Meester” van de rommelmarkt genoemd.
Ze houden ook enorm van uitgaan, carnaval vieren en muziek luisteren. 
Vooral Egeländer muziek en Limburgse carnavalsschlagers vinden ze moj.

Het vijftigjarig huwelijk
Dat was me wat. Hein en Mientje hadden in hun ruime tuin een grote 
feesttent laten plaatsen en catering besteld. Intussen hadden de kinderen 
niet stil gezeten. Helemaal in het geheim hebben zij een optreden van 
Beppie Kraft, waar Hein en Mientje grote fan van zijn, geregeld. Beppie 
werd stiekem door de voordeur naar binnen geloodst terwijl het feest in 
de tent in volle gang was. Hein en Mientje kunnen er nog steeds niet over 
uit, want dit was wel de grootste verrassing van hun leven! Beppie zong 
diverse nummers en bleef daarna nog voor een fotosessie met iedereen 
die maar met haar op de foto wilde. Het was een groot succes. Onlangs 
hebben Hein en Mientje hun idool nog een keer ontmoet, in Bergen 

De verrassing van het feest! Hein en Mientje met in hun midden Beppie Kraft. Door Mientje gemaakte poppen

De trouwfoto!

waar zij ook optrad. De organisator wist ervan 
en liet Hein en Mientje na afloop van Beppie’s 
optreden binnen in de kleedkamer van Beppie. 
Daar praatten ze nog even gezellig na over hun 
feest en de enorme verrassing.

Wat vinden ze van elkaar?
Hein weet het zonder nadenken: “Mientje 
is eigenlijk te goed voor deze maatschappij.” 
Mientje reageert verlegen: “tja, ik moet eigenlijk 
vaker nee zeggen, maar dat kan ik niet zo 
goed…”
En Mientje? Die moet even nadenken. Dan zegt 
ze: “ Ik had geen betere man kunnen treffen 
dan Hein.“ Toch moj na vijftig jaar…..

Wij feliciteren Hein en Mientje van harte 
met hun gouden huwelijk en wensen hen 
een zonnige toekomst toe!
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Karel
Brutaal loopt hij op zijn hoge poten over de stoep voor de 
snackbar in Amsterdam-Zuid, de lange slierten in zijn nek 
wapperend in de wind. Met zijn okergele priemoogjes peilt 
hij de in- en uitgaande bezoekers: eten of geen eten? Twee 
mannen werpen bij het naar buiten gaan een paar friet-
jes. Minachtend draait hij zijn hoofd weg. Het dozijn duiven 
dat zich permanent om hem heen schaart, hapt gretig toe. 
Een volgende klant gooit een gefrituurde kippenpoot op 
straat. Hmm…dat is andere koek. Hij snelt erop af. Met 
zijn lange, spitse bek pakt hij de drumstick vast, draait hem 
in de goede houding en schrokt de kippenpoot – met bot 
en al – naar binnen. Vol verwachting kijkt hij naar de gulle 
gever, alsof hij zeggen wil: “Er passen vier van die drum-
sticks in mijn lange nek, dus kom maar op.” Een tweede kip-
penpoot volgt, en wanneer het daarbij lijkt te blijven, gaat 
hij op het bankje voor de snackbar  zitten. Lekker bakken 
in het zonnetje. De dikke bobbel bovenin de nek begint 
langzaam te dalen; het verteringsproces is begonnen. Over 
een klein half uurtje zal hij zich weer melden voor de vol-
gende snacksessie. Je begrijpt het natuurlijk: Karel is een rei-
ger. Sinds enkele jaren dagelijks te zien bij een snackbar op 
het Amsterdamse Stadionplein. Karel, zoals het personeel 
de reiger genoemd heeft, is een van de eerste klanten die 

zich in de ochtend meldt en altijd de laatste die 
vertrekt. Soms komt Karel ook naar binnen gewan-
deld, en zolang hij geen klanten aanvalt, mag dat. 
Het personeel vindt het eigenlijk wel grappig, een 
reiger als vaste klant. Een keer dacht de slimmerik 
zelf iets uit de muur te kunnen trekken, maar het 
klepje sloeg dicht, met de snavel van Karel ertus-
sen. Krijsen dat-ie deed, niet normaal. Nu inspec-
teert hij binnen af en toe de grond op etensresten 
en zo nu en dan krijgt hij iets toegeworpen van 
een klant. 

Reigers (Ardeidae) zijn familie uit de orde van de 
roeipotigen. Er zijn zo’n 67 soorten waarvan ook 
een aantal in Nederland is waar te nemen.
Heb je een vijver in je tuin dan heb je vast wel 
eens bezoek gehad van de blauwe reiger die een 
lekker goudvisje niet weet te versmaden. Een mak-
kelijke prooi voor deze mooie vogel die het in de 
winter als het hard vriest erg moeilijk kan hebben.

De blauwe reiger (Ardea cinerea)
De blauwe reiger is de bekendste vertegenwoor-
diger van de familie van de reigers en wordt ook 

Reigers
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veel gezien in ondiepe plekken van stadssingels en polder-
sloten in weilanden. Hij zoekt in stedelijke gebieden steeds 
vaker de rand van tuinvijvers op om daar een visje te ver-
schalken. Door visliefhebbers wordt hij als een plaagsoort 
gezien en wordt daarom ook zoveel mogelijk geweerd. 
Het voedsel bestaat net als bij de zilverreiger uit voorna-
melijk vis, amfibieën en kleine zoogdieren. Soms verschalkt 
hij ook wel een klein waterhoentje.

Kenmerken en voorkomen
De blauwe reiger is een grote vogel met een lengte van 
ongeveer 90 tot 98 centimeter en kan een lichaamsge-
wicht bereiken van ongeveer 2 kilogram. Mannetje en 
het vrouwtje zien er hetzelfde uit. Beide geslachten heb-
ben een grijze bovenzijde, vleugels en staart en de vleu-
geleinden zijn zwart. De kop is wit met een zwarte band 
door het oog die doorloopt in een kuif. Ook de hals heeft 
een witte kleur maar is voorzien van lengtestrepen aan de 
voorzijde. De buikzijde is grotendeels lichtgrijs van kleur. 
De kop draagt een gele, spitse snavel, in de broedtijd kleurt 
deze soms roodachtig. De poten zijn lang en bruin van 
kleur en kleuren net als de snavel roodachtig.
De reiger heeft een matig snelle vlucht met langzame, 
zware en diepe vleugelslagen, maar soms wordt ook een 
kleine zweefvlucht uitgevoerd. De nek is hierbij “s”-vormig 
ingetrokken en de poten steken achter het lichaam uit. De 
blauwe reiger komt in heel Europa voor en ook in delen 
van Zuid-Azië en in Thailand. In Nederland is de broed-
dichtheid het grootst.

De blauwe reiger en de mens
Er is al veel geschreven over de gespannen verhouding tus-
sen de blauwe reiger en de mens. Over de rivaliteit tus-
sen de vogel en de beroepsvisser ; over de vervelende ge-

woonte van de vogel om met zijn uitwerpselen de 
bomen wit te kalken, bladerloos te maken en de 
grond te besmeuren; over de stank van gevallen 
visresten et cetera nog maar te zwijgen. In vroeger 
tijden werden de kolonies gemakkelijk het doelwit 
van verstoring en stroperij. Reigers werden gege-
ten en vormden de Koninklijke prooien van de val-
kerij.

De grote zilverreiger (Ardea alba)
Met zijn lengte van 85-100 cm is de zilverreiger 
zelfs nog iets groter dan de blauwe reiger. De span-
wijdte is 1,45 tot 1,70 m en hij weegt 1-1,5 kg. De 
zilverreiger is wel slanker dan de blauwe reiger.  Hij 
leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms 
ook reptielen en vogels. Roerloos wachtend aan 
de waterkant tot een prooidier in de buurt komt 
kan hij heel lang volhouden of rustig wadend door 
ondiep water achtervolgt hij zijn prooi om deze 
met een snelle aanval aan zijn dolkvormige snavel 
te spiesen.

Voorkomen
De zilverreiger komt meer voor in Italië, de Balkan 
en in Turkije. Hij is bezig aan een opmars in Eu-
ropa. De vogel broedt nu ook in België, Nederland, 
Duitsland, Slowakije, Polen, Wit-Rusland en Litou-
wen. Het eerste broedgeval in Nederland vond 
plaats in 1978 bij de Oostvaardersplassen. Het 
aantal broedparen in Nederland steeg geleidelijk 
tussen 1978 en 2007 naar gemiddeld 150 per jaar. 
Omdat het in het begin niet duidelijk was dat deze 
vogel als broedvogel zich zou handhaven, werd hij 
in 2004 als gevoelig op de Nederlandse rode lijst 
gezet. Buiten de broedtijd wordt de grote zilver-
reiger in Nederland en België ook steeds vaker 
waargenomen. 
In onze gebieden zie je, buiten de blauwe reiger, 
steeds vaker de grote zilverreiger. Bijvoorbeeld in 
Milsbeek in de buurt van de Diepen, waar we er 
wel eens acht tegelijk hebben waargenomen, en 
ook bij de vijvers op het golfterrein Bleijenbeek zie 
je ze steeds vaker. 

Mooie waarnemingen 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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Als prins krijg je vleugels….
Traditiegetrouw maken we op de donderdag na de carnaval een interviewafspraak 

met de prinsen carnaval. De laatste feestelijkheden en het kerkbezoek voor het 

askruisje zijn voorbij en dan is het tijd voor nagenieten. Daar springen wij op in 

zodat ze de kans krijgen “heet van de naald” hun verhaal te doen.

De Kruumelprins en Kruumelprinses.
Een nieuw fenomeen dit jaar is het uitkomen 
van een Kruumelprinses! Jenna Polman 
viel de grote eer te beurt de allereerste 
Kruumelprinses van de Wortelpin te mogen 
zijn. Kruumelprins Duuk Coenen was de 27e 
Kruumelprins.  In 1990 was Nick de Valk de 
eerste Kruumelprins . 
En als je Jenna bekijkt met haar lieve snuutje 
en de lange krullen is het ook net een 
prinsesje. Jenna woont aan de Lijsterbesstraat 
en heeft een jonger zusje Jessie. Jessie zit bij 
de Zonnepitjes en Jenna vond het dus heel 
leuk om samen met haar zusje de polonaise 
te dansen bij de Peuterette. Samen met 
Kruumelprins Duuk natuurlijk en Jeugdprins 
Tieme en grote prins Frank d’n Twèdde.
Mama Patricia had het Jenna pas verteld dat ze 
Kruumelprinses werd toen de foto’s moesten 
worden gemaakt en ook Duuk kreeg het pas 
net voor de fotoshoot te horen. Wat heel 
leuk was dat Duuks zusje Famke die heel lang 
in het ziekenhuis moest liggen even een dagje 
naar huis mocht voor de foto’s. 
Duuk en Jenna kwamen uit tijdens het 
Kruumelbal/Bonte Avond van de Heggerank. 
Het leek juf Fabiënne een leuk idee om de 
prins en prinses na het uitkomen samen 
een liedje te laten zingen. Natuurlijk in de 
prinsenkleren!  Dat liedje heette Welkom bij 
de Paddenstoelendans. Als we hen vragen het 
nog een keer te zingen speciaal voor ons lukt 
het helaas niet. Maar volgende keer beter!
Duuk vond de optocht het leukste. Vooral in 
Gennep toen hij helemaal bovenop de wagen 
mocht staan. Bij de optocht in Heijen mocht 

hij daar niet staan vanwege de storm. Jenna vond 
alles van de carnaval leuk maar vooral genoot ze 
van het samen met de dansmarietjes op de kar 
hossen en springen.
In de week voorafgaande aan de carnaval was het 
heel gezellig op school. Ze mochten extra dingen 
doen, bijvoorbeeld na de beurtjes als eerste het 
eten pakken. De prinsenkleren mochten aan 
naar school. Op één dag mochten alle kinderen 
in sportkleren naar school komen. Duuk had zijn 
zwembroek aangetrokken, gelukkig wel met kleren 
eronder, anders was het te koud!

Jeugdprins Tieme 
De 13-jarige Tieme Wessels had zich enkele weken 
voor het Jeugdprinsenbal opgegeven als kandidaat 
jeugdprins, vorst of adjudant. Adjudant worden 
kon dit jaar voor het eerst. Toen hij via zijn vader 
en moeder hoorde dat hij Jeugdprins zou worden 
begon het grote wachten. In het begin viel het nog 
mee, maar de laatste dagen voor het bal werd het 
toch steeds moeilijker om het geheim te houden. 
Zijn adjudanten waren Lasse en Robbin Hermsen. 
Een unieke combinatie, zeg nou zelf! Vorst Tuur 
Lamers werd ook nog genoemd. Ook al was het 
voor hem de eerste keer in deze rol, hij had elke 
keer weer een mooi woordje voor iedereen klaar.
Hoogtepunt voor Tieme: ook hier de optocht in 
Gennep. Patricia, de moeder van Jenna merkt 
op dat de jeugdraad wel erg rustig was op de 
wagen. Dat vond Tieme ook en om de sfeer 
wat te verhogen gooide hij telkens handen vol 
snoepgoed naar beneden. Gelukkig ging het in de 
Heijense optocht beter, toen kwam de jeugdraad 

vervolg op blz 26

Hoe is het toch met...
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meer los en werd het een echt feestje op de kar. De 
gemiddelde leeftijd van de jeugdraad is dit jaar drastisch 
naar beneden gegaan. Er zat een bijna compleet nieuwe 
raad op de wagen. Dus dat was natuurlijk voor hen ook 
wel wennen.
Tieme zit in de brugklas van het Elzendaalcollege in 
Gennep. Hij heeft een oudere broer Dirk. Alle vier 
opa’s en oma’s van Tieme waren erbij op het prinsenbal. 
Dat was leuk. Goede herinneringen van Tieme ook aan 
de receptie, al was hij op het eind wel behoorlijk gaar. 
Maar de vele cadeautjes maakten veel goed! Van Spit 
Natuursteen kreeg hij een prachtige stoeptegel met 
zijn naam erop. Dat ding weegt wel een kilo of vijf!
De jeugdraad en jeugdprins Tieme hebben andere 
Jeugdprinsenbals bezocht. Vooral die in Ven-Zelderheide 
was leuk. Daar werden springtafels gebruikt! Helemaal 
tof.
Moeder Renate had voorafgaand aan de optocht 
in Heijen de hele morgen in de keuken gestaan om 
shoarma te bakken. Maar helaas…, de meeste kinderen 
hadden liever een broodje knakworst. De hele familie 
heeft nog dagen shoarma moeten eten!

Prins Frank d’n Twèdde
Frank draait al jaren mee in de Raad van Elf en is al zes 
keer adjudant geweest. Ondanks dat hij daardoor al veel 
ervaring had in de omgang met prinsen, zegt hij dat hij 
niet gedacht had dat het prinsschap zo fantastisch zou 
zijn. En dat was te merken. Onvermoeibaar zwaaide 
Frank met zijn scepter en ging “helemaal los”. “Als prins 
krijg je vleugels” zo vat Frank het samen.

Het stel wist al vanaf 21 september vorig jaar dat 
Frank prins zou worden. Er was toen een vergadering 
aan huis bij Frank van de “Dollen Dinsdag commissie” 
toen Maike in een flits een paar bekende gezichten 
rond het huis zag lopen. Toen ze zagen dat er een paar 
fietsen achter het huis stonden gingen ze er als een 
haas vandoor, maar Maike had al meteen zo’n warm 
voorgevoel. En dat klopte. Het viel absoluut niet mee 
om de uitverkiezing tot op het laatst geheim te houden, 
zeker gezien het feit dat Maike en Frank in vorige jaren 
al zo dicht bij het vuur zaten. Frank had drie adjudanten 
gekozen, Frank Weerepas, Wilco Hermsen en Koen 
van Hoof. Frank was maar wat blij met zo’n uitgebreide 
hofhouding. Hij besefte nu pas wat voor een waardevol 
werk zij verrichten! Iets dat hij al zes keer zelf had 
gedaan. Al met al moest er een behoorlijk spel worden 
gespeeld om iedereen om de tuin te leiden. Het was 
spannend tot het laatst.
Het ziekenbezoek was heel omvangrijk, helaas eigenlijk, 
dit jaar. Er werden meer dan dertig bezoekjes afgelegd. 
Een van de mooiste was wel samen met Kruumelprins 
Duuk bij zijn 
grote zus Famke 
in het Radboud 
Ziekenhuis. Duuk 
mocht mee, want 
hij wist immers 
precies de weg in 
het ziekenhuis!
Voor Frank waren 
alle evenementen 

Jenna en haar zusje Jessie, Zonnepitje (Foto Ben)
Duuk en Jenna (Foto Ben)

Kruumelprins Duuk en zijn zusje Famke 

(Foto Ben)
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hoogtepunten. Van de uitkomst als prins tot en met 
Aswoensdag, één groot feest. Frank en zijn Maike hebben 
samen met hun kinderen Livia en Jolien van de eerste tot de 
laatste minuut genoten. Frank memoreert ook nog even aan 
de nieuwe dansmarietjes Romy en Romée. Die hebben het 
top gedaan, aldus Frank en Maike.
Frank is een dankbaar man. Hij geniet nog zichtbaar na 
van alles wat hem ten deel is gevallen. Hij vraagt ons een 
dankwoordje bij dit artikel te zetten voor alle adjudanten 
en de mensen die samen met hem dit carnaval onvergetelijk 
hebben gemaakt. Bij dezen.
Voordat we het interview besluiten bewonderen we de 
(hoe toepasselijk!) 111 felicitatiekaarten die ze hebben 
ontvangen en troont Maike ons mee naar de cadeautafel 
die nog pontificaal in de kamer staat. Voorlopig kun je gerust 
een wijntje gaan drinken bij dit vrolijke stel. Die voorraad 
is gigantisch aangevuld. Maike toont ons onder meer een 
(pikant) aangepaste onderbroek die ze cadeau hebben 
gekregen. Hilarisch! Als je die ook wilt zien, kun je dat 
misschien combineren met de wijnproeverij…..

Tieme en Frank “the day after”...
Duuk en Jenna, Jenna vond haar kroontje het mooiste

Jenna, de eerste kruumelprinses van de Wortelpin (Foto Ben)
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Hieronder ziet u de namen van de kinderen die zich aan de parochie gaan 

voorstellen tijdens de voorstellingsmis op 5 maart 2016 om 19.00 uur. Zij doen 

hun Eerste Heilige Communie op zondag 17 april 2016 om 11.00 uur.

Jens Peeters Tsoezeno Mulder Meike Weerepas

Lynn Takken Pim Roodbeen Kaj Lamers

Esmée Winkelmolen  Merel Goossens

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

maart
2016

vieringen in

Zaterdag 05 maart 19.00 uur 
Eucharistieviering, voorstellingsmis communicantjes

Zondag 06 maart 09.30 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Vrijdag 11 maart 19.00 uur 
Vormsel, Eucharistieviering met opluistering door 
Manon Lambregts, Jilke Wientjes en Thijn Hermsen

Zaterdag 12 maart 
geen dienst

Zondag 13 maart 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 19 maart 
geen dienst 

Zondag 20 maart 09.30 uur 
Palmpasen, Eucharistieviering met volkszang. Voor 
de mis is er een kinderoptocht onder begeleiding 
van het gilde.

Woensdag 23 maart 15.00 uur 
Eucharistieviering, bedevaart naar Smakt

Donderdag 24 maart 19.00 uur 
Witte Donderdag, Eucharistieviering

Vrijdag 25 maart 19.00 uur 
Goede Vrijdag, Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 26 maart 18.00 uur 
Paaszaterdag, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 27 maart 09.30 uur 
Pasen, Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Maandag 28 maart 09.30 uur 
2e Paasdag, Eucharistieviering

Voorstellingsmis communicantjes

De apostolische geloofsbelijdenis spreekt over het werk van de Geest in de 

gemeenschap die de kerk is. Wat God in Jezus doet, wordt zichtbaar in het 

doopsel. De Heilige Geest biedt verzoening aan om te kunnen leven in de geest 

van Jezus. Een christen laat zich niet meer leiden door machten die afbreuk 

doen aan het mens-zijn, maar hij leeft voor God (Rom.6,11). Het zijn niet alleen 

maar mooie woorden. Hij die zich door God aanvaard weet, kan ook zichzelf 

accepteren, hij of zij hoeft zijn schaduwkanten niet weg te duwen. Hij weet dat 

de macht van het kwaad fundamenteel gebroken is en dat Gods kracht groter is. 

Zo kan hij leven in de Geest van Jezus Christus.

Het nieuwe leven dat in het doopsel geschonken wordt, heeft, om woorden uit 

de geloofsbelijdenis te gebruiken, als doel opstanding uit de doden en eeuwig, 

onvergankelijk leven. Een mens staat onder de druk zichzelf te bewijzen om te 

laten zien dat hij goed is. Hij zoekt erkenning, liefde en rechtvaardiging door 

zijn eigen inspanningen en handelingen. Daardoor doet hij zichzelf en vaak ook 

medemensen geweld aan, bijvoorbeeld door teveel van zichzelf of anderen 

te vragen. In het bijzonder de apostel Paulus leert dat de gelovige erkenning, 

waardering en rechtvaardigmaking niet in zijn uitwendig gedrag vindt, maar in de 

God van Jezus van Nazareth. Het concilie van Trente (1563) zegt dat het geloof, 

het zich voor God openen, het begin van het heil is van elke rechtvaardigmaking. 

God is het die ons rechtvaardigt en wel om niet, zonder prestaties van de kant 

van de mens, louter uit liefde. Tot het geloof aan de rechtvaardiging door God 

hoort wel dat de mens elk verzet tegen Gods goedheid opgeeft, dat hij bereid is 

de toewending van God naar de mens te ontvangen. Deze toewending vinden 

we in de Bijbel en in de sacramenten, die niet alleen maar het heil, de liefde van 

God aanduiden, maar ook werkelijk bemiddelen. (wordt vervolgd)

Pastoor H. Reijnen

Heisa

Leven in Jezus Christus door de 
Heilige Geest (1)
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Riek werd geboren op 15 augustus 1936 op het Hezeland in Heijen. Daar groeide ze op, samen met haar vier broers en één zus. 

Zoals in die tijd gebruikelijk was, hielp ze al vanaf jonge leeftijd mee met het werk op de boerderij van haar ouders. Tijdens een 

dansavond leerde ze Martien Holtmeulen kennen. Martien kreeg werk bij Hendrix’ Voeders als chauffeur en niet lang daarna ging 

ook Riek daar werken: in de kantine. Dit werk was haar lust en haar leven. Ze hadden het allebei zo goed naar hun zin dat ze bij 

Hendrix zijn blijven werken tot aan de VUT! Riek kreeg zodoende ook meer tijd voor haar grote hobby: de tuin rond haar huis en 

dan speciaal de bloemen.

Een jaar of twaalf geleden begonnen bij haar de eerste tekenen van vergeetachtigheid, en helaas verergerden deze symptomen 

snel. Samen kochten ze nog een caravan om korte vakanties te kunnen houden en van de natuur te genieten. Jammer genoeg 

verslechterde de toestand van Riek steeds meer, zodat ze hier helaas niet veel gebruik meer van konden maken. Het thuis verzorgen 

van Riek ging Martien steeds meer moeite kosten. Zus Mientje kwam regelmatig helpen, maar een jaar of acht geleden werd de 

situatie toch te belastend en werd Riek opgenomen in verzorgingshuis Norbertus. Martien kwam elke dag, soms wel twee keer en 

ook Mientje stak de handen uit de mouwen. In plaats van de caravan kwam er nu een rolstoelauto. Zodoende was het voor Riek nog 

mogelijk om deel te blijven nemen aan familieuitstapjes. Zo hoorde ze er immers ook nog steeds bij!

Vorig jaar, tijdens een bezoek aan Riek in Norbertushof, sloeg voor Martien het noodlot toe: hij overleed ter plaatse aan een 

hersenbloeding. Heeft Riek hier iets van meegekregen? We zullen het nooit weten. Feit is wel dat haar gezonde eetlust plotseling 

verdwenen leek. Riek leek het leven te hebben opgegeven. Ze overleed op 28 januari 2016. Misschien kon Martien wel niet langer 

zonder haar, zou je kunnen zeggen. Deze gedachte kan ons tot troost zijn. Mogen zij samen nu rusten in vrede.

Bij deze Hèjs Nèjs ontvangt u het vastenzakje. Dit vastenzakje met 

uw bijdrage kunt u tot en met Pasen inleveren in de vastenactiebus 

in de kerk of bij pastoor thuis. Ook kunt u een bijdrage leveren 

door de leerlingen van De Heggerank te steunen bij hun acties die 

ze houden voor de vastenprojecten. 

De drie doelen zijn: de projecten van Jan Laarakker, pater Gruijters 

en het bisdom.

Project Vastenactie bisdom: Het thema voor 2016 is: “Water, 

bron van alle leven” en wordt gehouden voor Oeganda. 

Klimaatverandering en opwarming van de aarde leiden in Oeganda 

tot steeds meer waterschaarste. Mensen moeten op een nieuwe 

manier leren omgaan met het beschikbare water, hun grond en de 

landbouw om op een waardige manier voort te kunnen leven. 

Vastenactie ondersteunt de organisatie Socadido die landbouwers 

en hun familie in de regio Teso stimuleert in actie te komen voor 

betere leefomstandigheden en hen leert omgaan met de gevolgen 

van de klimaatverandering.

Solidariteit betonen aan de mensen in Oeganda in deze ‘waterkwestie’ 

is inhoud geven aan de brugfunctie tussen hemel en aarde. Samen 

aan de bron van levengevend water staan. Paus Franciscus schrijft 

hierover in zijn encycliek Laudato Si: “In werkelijkheid is de toegang 

tot veilig drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel 

recht van de mens, omdat dit het overleven van mensen bepaalt 

en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere 

rechten van de mens is.” (Laudato Si, § 30). Ons steuntje in de rug 

voor een beter waterbeheer en betere landbouwmethodes zijn 

dus een bijdrage aan de waardigheid van mensen in Oeganda.

Uw bijdrage is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. 

Hartelijk dank!

In memoriam: Riek Holtmeulen-Gerrits

Vastenactie 2016

Op vrijdag 11 maart om 19.00 uur vindt de vormselmis plaats. Manon Lambregts, 

Jilke Wientjes en Thijn Hermsen zullen deze mis opluisteren met muziek en zang.

Op de groepsfoto van alle vormelingen van 2016 ziet u per rij van links naar rechts:

Boven: Maudy Jansen, Lynn Meuleman, Sela Arts, Evy Jansen;

Midden: Livia van den Berg, Diede van Dijck, Kay Josephs, Claudia de Rijck;

Onder: Sophie Kepser, Lynn Schoofs, Anika Coenders, Sjenna Mulder

Vormsel

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!

EEN JAAR GRATIS PECHHULP 
IN HEEL EUROPA.
AL NA EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT.
Bij ons is uw Opel in de beste handen, wij vertrouwen blind op de kwaliteit van onze monteurs. Daarom krijgt 
u gratis pechhulp bij het periodiek onderhoud van uw Opel. Daarmee bespaart u tot € 95 voor een ander 
abonnement voor pech onderweg. En een kleine beurt is er al vanaf € 199. Maak direct een afspraak!

Cuijk • Ewinkel 4 • (0485) 33 65 00 /AutoJettenCuijk
Al 90 jaar dé Opel dealer voor het Land van Cuijk en Noord Limburg
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Schoonheidssalon Puur Genoegen 
is een beleving…

Wij onderscheiden drie soorten interviews: leuke interviews, super leuke 

interviews en “toppertjes”. Deze keer waren we te gast bij Schoonheidssalon Puur 

Genoegen van Louise Pouwels-Tebarts in de Eekhoornstraat en we beleefden een 

topavond. We kunnen dit interview dus gerust weer rekenen tot een van onze 

“toppertjes” al zou het woord “pareltje” hier veel beter passen. Want in de verfijnde 

elegantie van Louise’s salon past deze kwalificatie veel beter. 

Wie is Louise Pouwels?
Louise werd 29 jaar geleden geboren in Nieuw-
Bergen. Na de middelbare school volgde zij 
de opleiding tot schoonheidsspecialiste en 
slaagde hiervoor in 2006. Maar om meteen 
haar droom, een eigen salon, uit te laten 
komen, daarvoor was het nog een beetje te 
vroeg. Louise ging aan de slag bij Bruidshuis 
Diana en daarna was ze vijf jaar lang werkzaam 
in de apotheek van Bergen. In die jaren leerde 
Louise om heel zorgvuldig te werken en kreeg 
ze oog voor details. Twee eigenschappen die 
ze nu ten volle inzet, niet alleen in haar salon 
maar ook in haar huis.
Louise leerde tien jaar geleden Jan Pouwels, 
zoon van Charlotte en Theo Pouwels kennen 
bij “The Old Inn” en vijf en een half jaar geleden 
kochten ze een huis aan de Eekhoornstraat. 
Ze trouwden en er kwamen twee kinderen. 
Raf, die bijna vier jaar is en Lano die in januari 
2 jaar is geworden.

Louise, blij: “Dit is 
helemaal mijn ding!”

Nu kwam het moment dat Louise haar 
droom, een eigen salon, waar kon maken. Met 
behulp van haar schoonvader Theo en  haar 
familie werd de zolderkamer omgetoverd 
tot een waar paradijsje, een ruimte waar je 

helemaal tot rust kunt komen. Op 26 oktober vorig 
jaar volgde de officiële opening. Louise, blij: “Dit is 
helemaal mijn ding!”

Puur Genoegen
Louise ging voortvarend te werk. Lange tijd zocht 
ze naar de juiste producten voor de behandelingen 
die ze geeft. Uiteindelijk kwam ze, na een 
zoektocht die haar langs allerlei gerenommeerde 
cosmeticamerken voerde, uit bij Cenzaa. Ze vond 
de producten in een verbouwde boerderij ver 
weg van de bewoonde wereld in Twente. Louise 
was gelijk “om”. Dit was waar ze naar zocht. De 
producten en de geurlijnen pasten precies bij 
haar. De producten zorgen voor aanzienlijke 
huidverbetering en zijn alle op natuurlijke basis. 
Ze volgde bijscholingscursussen bij Cenzaa en zij 
adviseerden Louise bij de start van haar bedrijf.

Welke behandelingen heb je in petto, Louise?
We gaan er maar eens goed voor zitten. Want 
Louise, die er met haar expressieve gezichtje, haar 
gave huid en haar blonde haren in een vrolijke toef 
achter op haar hoofd gebonden uitziet als een 
wandelend reclamebord voor haar bedrijf, heeft 
een uitgekiend aanbod.
Ze vertelt: “De fijnste behandeling die ik aanbied 
is “Moments”. Als je komt zet ik je eerst in een 
comfortabele stoel en maken we een geurreis.  

vervolg op blz 32

Interview
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Cenzaa werkt met vier specifieke geuren die aan 
kunnen sluiten bij je gemoedstoestand. De in overleg 
gekozen geur komt in de hele behandeling terug.
Na de gekozen geur krijg je een voetenbadje en 
een kopje Cenzaa thee. Dan volgt een uitgebreide 
huidanalyse en aan de hand van een vragenlijst krijg ik 
ook een idee van je lifestyle, zodat we de producten in 
de behandeling mooi kunnen aansluiten bij je specifieke 
huidtype.
Daarna ga je in de behandelstoel en starten we met een 
korte voetenmassage met een heerlijke voetencrème. 
Vervolgens houd ik een welkomstritueel. Ik plaats 
warme doeken in je nek en geef een korte nekmassage. 
Daarna volgt de reiniging van je huid, aansluitend 
dieptereiniging en aanpak van onzuiverheden. Ook  
epileren hoort er standaard bij. Indien gewenst kan ik 
bovenlip harsen, de wenkbrauwen en wimpers verven. 
Dan volgt een tweetal maskers. Tijdens het ene masker 
geef ik een “lomi lomi armmassage”. Tijdens het andere 
masker krijg je een hoofdhuidmassage. Tussen deze 
twee maskers zit de uitgebreide decolleté- nek- en 
gezichtsmassage. De behandeling wordt afgesloten met 
een 24-uurs crème of bij behandeling overdag met dag 
verzorging met een zacht kleurtje.
Deze behandeling kost € 58,00 en duurt circa twee 
uur. Ik doe ook maar drie behandelingen per dag. Hier 
geen lopende band werk. Ik neem voor iedereen 
ruimschoots de tijd. Mijn schoonmoeder Charlotte past 
op de kinderen als ik aan het werk ben.
Er is ook een behandeling die ik “Impression” noem. 
Deze behandeling is korter. Er zitten bijvoorbeeld geen 

voetbad en geen voet-, arm- en hoofdhuid massages bij. 
De prijs hiervan is € 48,00.”
De behandeling worden gegeven met huidverbeterende 
producten van Cenzaa. 50% huidverbetering behaal 
je in de salon de andere 50% thuis, zo houd ik mijn 
cliënten voor.”

De “bedrijfsrondleiding…”
Dat is een raar woord in dit geval. Louise neemt ons mee 
naar de kamer op zolder waar ze haar salon gevestigd 
heeft. Hier dezelfde stijl van inrichten als in de sfeervolle 
woonkamer beneden. Verfijnd, elegant, zachte kleuren, 
warme geuren. We merken op dat wanneer Louise 
een andere carrière zou willen beginnen zij met gemak 
interieuradviseuse zou kunnen worden. De wanden zijn 
gedecoreerd met een behang met bloemmotief. Alles 
is piekfijn geschilderd en de voor de behandelingen 
nodige attributen zijn perfect gerangschikt en verdeeld 
over diverse kastjes en tafeltjes. Er hangt een lamp die 
door zijn vormgeving een prachtig schaduwpatroon 
tekent op de wanden en het plafond. Een plaatje, 
zonder meer. De foto’s die je op deze pagina’s ziet 
spreken voor zich.

Ook voor mannen!
En… mannen van Heijen! Let op, want jullie zijn welkom 
in Louises salon. Louise: “De mannenhuid verschilt sterk 
met die van een vrouw,. Juist ook voor de man is het 
belangrijk om de huid optimaal te verzorgen. Bovendien 
hebben ze vaak een stressvolle baan en hier kunnen ze 
even helemaal tot rust komen. De boze buitenwereld 

Louise in haar element, haar salon Puur Genoegen
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is weg. Een beleving die ik iedereen gun. Ook mijn man Jan heb 
ik behandeld. Hij vond het heerlijk!”

Ook mijn man Jan heb ik behandeld. 
Hij vond het heerlijk!”

Heb je verder nog hobby’s Louise?
Louise somt op: “Samen zijn met familie en vrienden, er op uit 
met Jan en de kinderen, knutselen en cakejes bakken met de 
kinderen.” Maar haar grootste uitdaging ligt toch wel in haar werk 
in de salon. Louise is goed bezig de salon verdere bekendheid te 
geven. Ze heeft een Facebookpagina aangemaakt en is verrast 
over de reacties die ze daarop krijgt. Ook profileert ze zich op 
haar website (www.puurgenoegen.nl) waar je alle informatie 
over haar salon kunt vinden. En een advertentie in het Hèjs 
Nèjs! De beste reclame blijft natuurlijk mond tot mondreclame, 
maar we schatten in dat het daarmee wel goed zit. 

Actie
Tijdens ons gesprek bedenkt Louise dat ze wel een actie kan 
houden, speciaal voor de lezers van het Hèjs Nèjs. 
Louise:  “Als trouwe lezers van het Hèjs Nèjs wil ik u graag belonen. 
Als u in maart een afspraak inplant beleeft u het beste van Cenzaa, 
ter kennismaking de behandeling ‘Moments’ voor de prijs van de’ 
Impression’, dus niet voor € 58,00 maar voor € 48,00.” 

Binnen de redactie werd deze actie zeer 
positief ontvangen….

Tip: als je eens iemand wilt verrassen met 
een behandeling: Louise heeft diverse 
cadeaubonnen te koop. Perfect voor 
feestjes, de bonnen worden namelijk zeer 
fraai ingepakt.

Heel veel succes Louise! Het was voor ons 
ook een Puur Genoegen kennis te maken met 
jou en je prachtige schoonheidssalon….

Schoonheidssalon Puur Genoegen
Louise Pouwels-Tebarts
Eekhoornstraat 26
6598 CK  Heijen
Telefoon 0485 210982
Website: www.puurgenoegen.nl
E-mail: louise@puurgenoegen.nl

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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De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

22 maart 2016

Agenda 2016 Belangrijke telefoonnummers

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs 
kunt u voor meer nieuws over ons 
mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317
Spoed:  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:  0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

Apotheek:   
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

Gemeentehuis:   
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep  0485 - 494141
Gennep zorgloket  0485 - 494141
www.gennep.nl

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Donderdag 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

Zondag 13 maart  
16.00 uur Zaal Schuttershof

Sunday afternoon Blues met optreden 
van Tuesday Bluesday

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

Maandag 21 maart
14.00 uur Jaarvergadering K.B.O.

d’n Toomp

Donderdag 24 maart   
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij-Actief - Creatief met Pasen

Maandag 28 maart (2e Paasdag) 
11.00 Manege John Deenen
Rommelmarkt van het Gilde

Donderdag 7 april    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 9 april    
19.30 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kappellencarrousel

Zondag 10 april  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SV Milsbeek  1

Zondag 17 april
14.30 uur Sportpark de Heikamp

V.V. Heijen 1  -  EWC’46  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

Zondag 8 mei  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Excellent  1

Donderdag 12 mei    
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 19 mei
Donderdag 26 mei
17..00  - 20.00 uur

Zij-Aktief - Gezellig eten bij ROC.

Zondag 22 mei
7.00 uur

Zij-Aktief - Dauwtrappen

Woensdag 25 mei    
13.00 uur

KBO afd. Heijen - Fietstocht




