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‘Mooie auto, maar hij zou
wel moeten rijden, hè!’
door Peter Heusschen

O
wel moe

In de rubriek ‘Mijn
Mobiel’ vertellen lezers

over de bijzondere band
met hun auto. Vandaag

Jeu Heijnen uit
Hulsberg over zijn liefde

voor de A-Ford.

O p het einde van het in-
terview heeft Leny He-
ijnen nog een leuke
anekdote in petto.
,,We waren onderweg

in het Heuvelland met ons A-Ford-
je toen plotseling de motor de
geest gaf. We konden niet meer
voor- of achteruit. Wat mijn man
Jeu ook probeerde, hij kreeg de au-
to niet meer aan de praat. Komt er
plotseling een mevrouw langsrij-
den, stopt en roept vrolijk: hartstik-
ke mooie auto, maar hij zou wel
moeten rijden, hè!”
Leedvermaak op een zonnige na-
middag in de buurt van Vijlen.
Maar gelukkig was zoon Patrick die
middag thuis. Hij woont twintig
kilometer verderop. ,,Wij hebben
hem toen gebeld en hij heeft ons
naar Hulsberg gesleept. Tja, dat kan
gebeuren als je onderweg bent met
een 87 jaar oude auto”, zegt Leny.
De volgende dag is Jeu onder de
motorkap gedoken, want dit soort
toestanden aan zijn mooie klassie-
ker kan hij niet hebben. ,,Het had
te maken met een defect asje van
de stroomverdeler. Daardoor was
er geen contact meer mogelijk. Dat
heb ik trouwens snel hersteld.”
Sindsdien loopt de Ford weer
als een zonnetje, ook al gaat het
starten soms wat moeizaam.

Dat Jeu verknocht raakte aan oldti-
mers is de ‘schuld’ van zijn zoon
Roy wiens schoonvader Wim bij
wijze van spreken opstaat en naar
bed gaat met dit soort auto’s. Jeu:
,,Ik ging wel eens met Wim naar
beurzen en zo. Op een gegeven
moment springt het vonkje over
en voor je het weet zit je zelf op in-
ternet om zoeken naar iets wat je
mooi vindt.”
In Bussum stond een A-Ford Tu-
dor, maar een kapotte ruit en de ge-
vraagde prijs stonden een aankoop
in de weg. Dichterbij, in Neerbeek,
was het wel raak. Jeu mocht een
rondje rijden met de eigenaar van
het Fordje aan het stuur en besloot
daarop dat het zijn auto zou
worden. ,,Op zaterdag op internet

oeten rijd
gezien, op zondag gaan kijken met
Leny en een paar dagen later reed
de auto voor. ,,Ik zag wel een olie-
spoortje achter de auto. Minuscuul,
maar toch. Ik ben toen meteen
gaan zoeken naar de oorzaak en
gaan sleutelen.”
Dat sleutelen had Jeu al zijn hele
leven gedaan. Dat begon al aan de
Zündapp van zijn vader Guus.
Later zat hij op de technische
school in Maastricht, werkte vervol-
gens bij een machinefabriek, een
constructiebedrijf, een wagonfa-
briek in Aken en tenslotte bij DSM
als onderhoudsmonteur.
In de hogedrukfabriek onderhield
hij pompen en de extruders, die
kunststof vervormden tot korrel-
tjes. In 2009 mocht hij de poort

ijden, hè!’
achter zich dichttrekken.
De oorzaak van het olielekken had
hij vrij snel gevonden. Een akkefie-
tje met een oliekeerring ,,Ik heb
toen een Heerlens revisiebedrijf in-
geschakeld om die te laten vervan-
gen.” In Enschede vond hij een an-
der revisiebedrijf dat zijn tweede
motorblok, die hij bij de koop van
de auto kreeg, opknapte. ,,Er zat er
een scheurtje in de kop.” Jeu reed
met zijn zwager naar het bedrijf en
is later teruggegaan om de gerepa-
reerde motor weer op te halen. Van
een oud-collega kreeg hij een aan-
tal adressen in de Verenigde Staten
voor reserveonderdelen waar hij,
als er weer eens een onderdeel no-
dig is voor reparatie of onderhoud
van zijn oudje, terecht kan.
Tegenwoordig tuft Jeu meestal op
mooie dagen door het landschap
met zijn A-Fordje. Naast hem zit
dan vaak buurman en zwager Hub
Hamers en op de achterbank voelt
zijn echtgenote Leny zich helemaal
in haar element.
Het trio geniet van de ritjes en
waarschijnlijk nog meer als ze inge-
haald worden door andere wegge-
bruikers die dan bijna hun nek ver-
rekken bij het omkijken. En als Jeu
dan wel eens een enkele keer stil
staat, vergeven zijn vaste medepas-
sagiers het hem onmiddellijk.
Ouderdom komt met gebreken,
luidt een levenswijsheid.

hè!’

Paspoort
Naam: Jeu Heijnen
Woonplaats: Hulsberg
Leeftijd: 67 jaar
Rijbewijs sinds: 1964
Auto: A-Ford
Bouwjaar: 1927
Gewicht: 1040 kg
Typeaanduiding: Tudor
Motorinhoud: 3,3l
Motortype: viercilinder, lijn
Vermogen in pk: 40
Topsnelheid: 80 km/u

Paspoort
Verbruik l/km: 1 op 8
Gekocht in: 2007
Aanschafprijs: € 7000
Bijzondere kenmerken: geen

Taxatiewaarde: € 15.000
Nieuwprijs in 1927: $ 580

KOSTEN
Restauratiekosten: € 5000
Onderhoudskosten per jaar: nihil
Verzekering: € 270/jaar

Een ritje met het Fordje is leuk, maar een terrasje pikken hoort er ook bij. Links Jeu en echtgenote Leny, rechts zwager Hub.  foto Luc Lodder


