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Het eerste Hèjs Nèjs IS goed ontvangen. Er waren veel posit ieve reacties en ook 

zijn er enkele suggest ies geuit voor volgende uitgaves. Zo was el' een tip om een 

rubriekje op te nemen voor pasgeborenen. Als je door Heljen fietst zie je menig 

ooievaar staan: kennelijk heeft hij nog tijd voor het bezorgen van baby's ondanks 

dat hij zijn eigen spruiten op het Gennepse stadhuis moet verzorgen. Met deze 

tip w illen w ij graag wat doen: daarom een oproep aan de oudel's van pasgebore

nen om een geboortekaartje af te geven bij Bel-kenstraat 15 of Acaciastraat 20. 

Idee is om hiermee terug te gaan tot januari 20 IO. in dit Hèjs Nèjs verder onder 

meer twee intel-views en een (foto)terugblik op de opening van de Hoofdstraat. 
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In Memoriam - Piet Vinck 
op 29 mei kregen w ij het ber-icht dat ons erelid Piet Vmck 

op 72-jarige leeftijd isoverleden,O p 2 juni hebben w ij met 

ons korps Piet op muzikale w ijze uitgeleide gedaan uit zijn 

geliefde Heljen.Piet heeft altijd een bijzondere band gehad 

met onze vereniging. Hij speelde vol overgave jarenlang 

op de tuba en met name de laatste jaren heeft Piet zich 

belangeloos ingezet voor de verjaardagsact ie. Eerst samen 

met Sjef Kessels, later alleen bezocht Plet vele adressen in 

Heijen en het buit engebied en zamelde zo een aanzienlijk 

bedrag In, waarvan w ij bijvoorbeeld in ons jubileumjaar 

2008 een mooie facelift van onze uniformen konde n be

kostigen. Piet is 62 jaar lid geweest van EMM.W ij zullen 

Piet's markante persoonlijkheid en zijn grote inzet missen. 

Bestuur en Leden Fanfare Eendracht Maakt Macht- Heijen. 

Midzomermiddagconcert 
In de vorige Hèjs N èJs meld gezellige middag van. Slag

den w ij al dat fanfare EMM wer-kgroep. opleidingsorkest 

op zondagmiddag I I juli en het fantareorkest:alle drie 

een concert zal geven bij zullen ze van zich laten ho-

d'n Toomp om de zomer te ren.W e beginnen om 16.00 

vieren en w ie weet om het uur O m I8.00 uur zal het 

O ranjefeest nog een ext r-a concertgedeelte afgelopen 

t intje te geven. W e houden zijn, maar natuu rlijk is er de 

het in ieder geval in Afrikaan mogelijkheid om nog even te 

se sferen Bij mooi weer spe blijven en de Finale van het 

len we buiten. Er komt een WK voetbal op een groot 

terras en we maken er een scher-m te volgen. 



NationaleVereniging 

DE ZONNEBLOEM
 
Zonnebloemvrijwilligers 
starten lotenverkoop 
VI-iJwilligers van Zonnebloemafdeling 

Heijen maken zich op voor de Nat ionale 

Zor meblc eroloterj 20 IO. In de periode 

van 5 juli 2010 tot en met II juli 20 10 

gaan zij met loten à € 2,- langs deuren 

in Heijen.De opbrengst komt ten goede 

aan de Zonnebloemaetivite iten VOOI- zie

ken, gehandicapten en hulpbehoevende 

ouderen 

In Heijen helpt de loterij om plaatselijke 

bezoekjes af te leggen,met de Nat ionale 

Ziekendag iets extra's te doen voor de 

zieken en een dagje uit te organiseren 

voor onze gasten.vve hopen dat drt een 

extra stimulans is voor mensen om loten 

te kopen, VOOI- meer informat ie over het 

plaatselijke Zonnebloemwerk in Heijen 

kan men contact opnemen met Lizet 

Roelofs-Ronnes, via te lefoonnummer 

0485-5 16568, 

Trekking loterij 

De trekking vindt plaats op 15 novem

ber 20 I0 In de pri izenpot zitten 5020 

geldpr-ijzen, waaronder de hoofdprijs 

van 15,000 euro Zonnebloemloten zijn 

ook te bestellen op www.zonnebloem.nl. 

Via deze website of via het service-num

mer 0900 0633 (0,35 euro per gesprek) 

kunt u achterhalen of uw lot in de prijzen 

gevallen is. 

Over de Zonnebloem 

De Zonnebloem telt ruim 40,000 vrijw il

ligers, verdeeld over ongeveer 1.400 af

delingen, ZIJbieden een sociaal netwerk 

aan zieken,gehandicapten en hulpbehoe

vende ouderen, voor wie eenzaamheid 

dreigt. jaarlj ks leggen de vrijw illigers 1,3 

miljoen huisbezoeken af bij 7 1,000 men

sen. Daarnaast maken jaarfjks meer dan 

142,000 mensen met een fysieke beper

king gebruik van het gedifferentieerde 

aetiviteitenpakket van de Zo nnebloem. 

Ook gaan elk jaar zo'n 8.000 (zwaar) 

hulpbehoevende mensen met de 

Zonnebloem op vakant ie. 

Sponsorbingoloterij 
De sponsorbingo lot er ij is een 

loter ij w aar deelnemer s een 

club o f vereruging maandelijks 

geldelijk steunen, Behalve dat 

dit heel fijn is voor deze clubs 

kunnen er ook moo ie pr ijzen 

gew onnen wo rden. De le

den van fanfare EMM gaan 

op zondag 27 juni een bel

act ie houden om dee lnemers 

t e wer-ven voor deze loter ij.Als 

u de fanfare op deze w ijze zou 

wi llen ond erst eunen geef dan 

uw naam en telefoonnumme r 

do ol- via fanfare-emrr@l ive.nl 

o f op telefoonnummer 06 48 

055907, na 16,00 uur, Z org 

er voor- dat u op het door u 

genoemde telefoonnummer 

op zondag 27 juni bereikbaar 

bent, dan bellen w ij u op om 

de details te bespreken. U 

kunt zo op een aant rekkeliike 

manier- de fanfare sponsoren 

en wie weet een mooie geldprijs 

winnen. De leden van EMM dui

men voor Ui 

mailto:fanfare-emrr@live.nl
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Vereniging 

Hèjje Mojjer 
Hejs NèJs11i 

OD 19 mei was het dan eindelijk 

zover' HèJs NèJs was Hèjs NèJSI 

De presentare VJIl ons nieuwe 

dorpsblad was een fert.ln d'n 

Toomp. onder het toeziend oog 

van vele belangstellenden werd 

het dorosblad onthuld door de 

voorzitter en de secretaris van 

Hèjje Mojje!~ Het IS een prachtige 

uitgave geworden met daann 

o.a Interviews, vel'enlglngsnieuws, 

opname van het voormalige kerk

blad Heisa.een agenda enz.enz.. 

Met bijdragen van de Heijense ge

meenschap en de gemeente Gennep 

is el' door de we rkgroep Dorpsblad 

van de vereniging HèJje Mojjer een 

pracht ig blad gemaakt waar eenieder
 

zeker trots op mag zijnl
 

O p 20 mei is het eerste exemplaar
 

bezorgd bij de Heijenaren en de eer


ste reacti es waren erg lovend'
 

Paul Rongen heeft van de gelegen


heid gebr-uik gemaakt om zijn nieuw 


st e limer ickbundel 'Heijen in (Iime


rickjvorrn ' te presenteren en aan te
 

bieden aan Pierr-e Hendriks.
 

Bedrijv enterr ein De Brem 

Het bestuur van Hèjje Mojjer wordt 

binnenkor t do ol- de gemeente bij 

gepraat over het bedri jventer rein 

De Brem. H èjje MojJer is t egen 

de uitbreiding van bedrijvente rrein 

De Grens met De Brem. Z ij vindt het 

onnod ig en te duur De vereniging w il 

zo spoedig mogelijk oo k de polit ieke 

part ijen hierover benaderen, 

Verder wi jst de vereniging op het 

project 'omm et jes' (kleine wan

delingen do or delen van He ijen) en 

op het idee van een' beeldenbos'. 

l-lar tha Toonen. A caciast raat 22, 

telefoon 5 17 122 en Rinie l.insen, 

D ionisiusst l'aat 15, t elefoon 5 17959 

zijn op zoek naar vrijwi lligers,die deze 

projecten samen met hen verder w il

len uitwerken. Goede init iatieven! 

O mmet jes en ook een beeldentuin 

zullen ongetwijfeld in t oerist isch op 

zicht maar oo k voor de Heijenaren 

zelf een meerw aarde zijn. 

Prij svraag naam Hèjs Nèjs 

In de eerste uitgave stond een 

soort geboor tekaartje van mij. Er is 

daarb ij aangekond igd dat mijn roep

naam straks anders kan luiden. 

Kortom, heeft u een suggest ie voor 

een t oepasselijke naam van ons 

dorpsblad. laat het ons weten. 

U kunt uw voorstel mailen naar 

dorpsblad@heijen.info. 

De redact ie beslist over de ingezon

den namen.Voo r de bedenker heb

ben we een aardige prijs in pett o, 

mailto:dorpsblad@heijen.info
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Ik ben helemaal 

verliefd op dit pand... 
DirecteurJohan van denAnker (34) vanhet reclamebureau RoverMedia-Group glundert 

van oor tot oor als hij het heeft over de behuizing van zijn bedrijf aan de Hoofdstraat 48. 

Een wereldlocatie, volgens hem,en als je het pand van binnen en buiten bekijkt dan zal 

iedereen dit beamen. Het inspirerende en fenomenale uitzicht over de uiterwaarden van 

de Maas, het historische verleden, de rust, de warme uitstraling. Dit alles vormt een perfecte ambiance voor 

creatieve geesten, zoals Johan en zijn team. 

De oudere Inwoners van Heljen ken

nen het pand nog als de halte van de 

stoomtram van Nijmegen naar Venlo. 

Nadat in 1948 de tramlijn was op

geheven verleende het pand decen

nialang onderdak aan de Boerenbond. 

Het pand werd aangekocht in 1998 

en na een grondige verbouwing die 

enkele jaren duurde begon johan er in 

200 I zijn redamebureau 

Op de vraag wat RMG zoal te bieden 

heeft geeft johan een hele opsomming: 

"We ontwikkelen brochures. vei-pak

kingen.bedrijfsfilms en internetsites.W e 

ontwerpen huisstijlen,nieuwsbrieven en 

advertenties. Veelal adviseren we be

drijven over hoe een nieuw product of 

dienst het best in de markt kan worden 

gezet Van idee tot eindproduct; alle fa

cetten van een reclamecampagne wor

den door RMG tot in details uitgedacht 

en verzorgd. En dit alles vaak onder 

grote tijdsdl-uk. 

We spreken over de klanten van RMG. 

W ereldmei-ken N ivea en Rituals zijn bij

voorbeeld grote klanten waar men erg 

trots op IS. Dus als u eens een van deze 

producten koopt,bedenk dan dat de l"e

clame-uit ingen hier in ons dorpje Heijen 

zijn ontworpen en ontwikkeld! Dichter 

bij huis is de ontwikkeling van het com

municat ieconcept voor BiblioPlus, een 

organisat ie die niet alleen in Gennep 

wortels heeft, maal- in de hele regio. 

RMG ontwikkelde de nieuwe huisstijl en 

bedacht onder andere de slagzin: "durf 

te ontd ekken". Ook adviseerde men 

over de nieuwe inricht ing van de biblio

theek in Boxmeer die onlangs succesvol 

werd afgerond. 

RMG is oo k vanaf het begin betrokken 

geweest bij de ontwikkeling en totstand

koming van ons dorpsblad.vvii kwamen 

ongeveer zo bIJ Johan Hallo, we willen 

een dorpsblad maken,wat nu? Gelukkig 

ondervonden we alle medewerking en 

kregen we waardevolle adviezen RMG 

heeft de lay-out van het blad gemaakt 

en doet de paginaopmaak voordat het 

blad naar de drukker gaat Johan lacht: 

"W ij vonden het als team el-g leuk jullie 

te helpen en nu kunnen we ook aan het 

dorp Heijen eens laten zien wat we hier 

precies allemaal doen.W ant dat is wat 

we willen bereiken:niet alleen naamsbe

kendheid maar ook laten weten dat we 

een laagdnempelig bedrijf zijn. Iedereen 

is bij ons welkom van multinat ional tot 

eenmanszaak. Wij kunnen voor ieder

een we l iets betekenen. 

Z ijn toekomstv isie is helder streven 

naar perfectie, gezonde groei en bou

wen aan een goed team. Z ijn medewer

kers zijn hem zeer lief Ze moeten kun

nen groeien in hun baan en zich kunnen 

ontpl ooien als mens. RMG ISmeer dan 

een platte werkgever.Vandaar dat johan 

altijd in de w ij-vorm spreekt.We zijn erg 

onder de Indruk geraakt van de pro 

fessionaliteit waarmee RMG te werk 

gaat Nieuwsgierig gewordeo? Neem 

dan eens een kijkje op de website: 

www.rovermedia.nl 

Volgende keer in Hèjs Nèjs: een vraag

gesprek met drukkerij Boumans & 

Verhogen, de drukkers van onsdorpsblad. 
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Oe mensen In de tuc van Jez~s 

voelden heel goed dim dat 

dan de leidinggevende vak

,UI, de schnftgcteerden. Jezus 

verwierp hun spitsvondigheid 

en s .rwheid waarmee liJ regels 

bciadcrccn. zodat ze 'log net 

door de rnazen konden gllp

pen .Waal" het op aan kwam. 

hefde , mildheid en rnenshe

vendheid. dat schuwden ZIJ 

H.Dionysius Heijen,Jaargang 29 

email: kerkheijen@tiscali.nl 

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen 

Bevrijding
 
Z ij bedachten evenwel allerlei niets

zeggende formaliteiten, piet luttighe

den en ondraaglijke lasten. Ze wa

ren slechte lerar-en, die de eenvoudige 

mensen slecht onderwezen en hen 

zwar-e lasten oplegden, die ze zelf. op 

een huichelachtige manier, niet aan

raakten. Z ij waren gebonden, gevangen 

in hun eigen wetjes en regelt jes, die ze 

zelf bedachten.Ander-en zetten ze ook 

nog gevangen. jezus daarentegen. is de 

echte en hij bevrijdt uit deze gevan

genis van dwaling en schijnheiligheid. 

Gemeen, dat uitger-ekend hij, die Gods 

woorden zuiver- verstond én volbracht, 

beschuldigd werd door die knoeiers, 

van het opzij zetten van God s richting

w ijzer s. jezus is de ware profeet, die de 

woorden-ten-Ieven uitlegt zoals God ze 

oorspronkelijk bedoeld heeft. Dat be

tekent een verademing en ruimte om 

echt te kunnen leven.lmmers,een echte 

profeet ziet doo l- de ogen van God en 

spreekt met de mond van God en han

delt met de handen van God. Het is bij 

jezus niet alleen maar- theorie en mooie 

woo rden, maar ook d óénl' Hij bevnjdt 

van de leugen, van de sch ijn en zelfs 

van de dood met zijn vele gezichten. 

Maar . .jezus, God bevrijdt ook van 

schuld. In dit verband kunnen wij den

J
ken aan de gerecht igheid. Vaak staan 

Telefoon:0485 5 11533 
de papieren van het recht niet hoog 

of 06 10087938 
genoteerd bij mensen. Maar ze moeten 

Kerkberichten zie Maas- en 

NIersbode en OmmepGennep eens géén recht kunnen krijgen en lij

kabelkrant. den onder ónrecht, dan pas waarderen 

zij het recht. Liefde staat wél hoog ge

noteerd. maar we moeten niet vragen 

wat men meestal onder liefde verstaat. 

Het is dikwijls verguld egoïsme of sek

suele consumpt ie. Echte liefde daar-

entegen, houdt ook rekening met een 

ander en zegt ook "ja" als het moeite 

kost.We lnu, dit is het geheim van God. 

die r-echtvaardig is, maar niet ten koste 

van ger-echtigheid. Daarom kunnen we 

zeggen dat Gods liefde, een vlekkeloze, 

heilige liefde is. God heeft de mensen 

met zich verzoend. Zo kunnen wij een 

begaanbare weg bewandelen die bij 

Hem uitkomt. De Bijbel zegt:"Laten w ij 

dan toet reden met een waaracht ig har-t, 

in de volle zekerheid van het geloof.met 

een hart dat gezuiverd is met water." 

Postoor H Reijnen 

Huwelij k 

Op vrijd ag 7 mei 20I0 zijn jelle van der
 

Linden en Mariska Mandel's,woo nach


t ig in Boxmee r, getm uwd in onze kerk.
 

W ij felicit eren hen met hun huwelijk.
 

Doop
 

Roan van Dalen, uit de Heikarnpse


weg, is op zaterda g 8 mei 20 I0 ge


doopt. W ij w ensen hem, zijn ouders
 

en over ige familie alle geluk toe.
 

Uitsla g loterij paaskaars 

Na afloop van de verkoo p heeft me 

t een de tre kking voo r de paaskaars 

plaatsgevonde n. Lotnumm er 929 is als 

winnaar Uit de bus gekomen. De be 

zitter van dit lotnummer kan de paas

mailto:kerkheijen@tiscali.nl
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kaars bij de past orie o phalen t ijdens 

een spreekuur van pastoor Reijnen. 

Urn enmuur 

In oktober' hebben we gemeld dat het 

ontwerp voor een urnenmuur voo r ons 

kerkhof gemaakt werd. Inmiddels is een 

groep vr'ijw illigers bezig om deze urnen

muur te plaatsen. Tevens hebben wij van 

deze gelegenheid gebruik gemaakt om 

een monumentje voor het ongedoopte 

kind te realiseren bij de urnenmuur Er 

is een beeldje gemaakt ter nagedachte

nis aan de, te vroeg, gestorven kinderen 

die ongedoopt zijn over leden. W an

neer de urnenmuur en het mo nument 

klaar zijn, zullen ze ingezegend worden. 

Tentoonstelli ng Simonis 

Van 5 juni t ot en met 15 augustus 20 I0 

vindt er in Lisse een tentoonstelling plaats 

genaamd "van misdienaar tot kardinaal 

Adrianus Simonis, zoon van de bo llen

streek". Ce ïnteresseerden kunnen deze 

tentoonstelling bezoeken in Museum de 

Zwarte Tulp te Lisse.Voor meer' infor:. 

mat ie zie wvvVV.museumdezwartetulp.nl 

In m emori am: Wim van Lin 

Plotseling moesten de dierbaren van 

W im hem uit handen geven. N a een 

ernstige aandoening werd hij in het zie

kenhuis opgenomen.Aanvankelijk was er 

nog hoop op herstel, maar- helaas bleek 

dat de dokter-s hem niet meer konden 

r-edden.Groot is de ver-slagenheid en het 

gemis. W im was van allerlei (technische) 

markten thuis; aanvankelijk we rkte hij als 

meubelmaker en daarna was hij werk

zaam bij het water leidingbedrijf Door 

een ziekte kon hij niet meer werken en 

was hij noodgedwongen aan huisgekluis

terd. Echter;hij zat niet still Allerlei klussen 

en taken nam hij op zich; zo werkte hij 

ook aan de vervaar-diging van de huidige 

altaartafel in onze parochiekerk.W im w as 

Iemand van:' 'geen woorden,maar daden!" 

Z ijn gezin, maal- vooral zijn kleinkinderen 

waren zijn trots. Na de uitvaartviering in 

onze parochiekerk werd W im begraven 

op het parochiekerkhof Zijn naasten zui

len hem vreselijk missen, de hennnerin

gen aanalleswat hij voor hen betekende, 

zullen het ver-driet niet wegnemen, maar 

wel verzachten. Moge hij nu rusten in 

Vieringen in de maand juli 2010 
Zaterdag 3 juli 1!J.OO uur
 

Zondag 4 juli 09.30 uur
 

Zaterdag 10 juli 19.00 uur 

Zondag 11 juli 09.30 uur 

Zaterdag 17 juli 19.00 uur 

Zondag 18 juli 09.30 uur 

Zaterdag 24 juli 19.00 uur 

Zondag 25 juli 09.30 uur 

Gebedsdienst met volkszang 

Eucharistieviering met het 

Gregoriaans Koor 

Gebedsdienst met volkszang 

Eucharistieviering met volkszang 

Gebedsdienst met volkszang 

Eucharistieviering met volkszang 

Gebedsdienst met volkszang 

Eucharistieviering met volkszang 

de eeuw ige vrede van zijn Schepper. 

Lieske Vers teegen-Wolski 

O p 12 mei namen haar kinderen, klein 

en achterkleinkinderen tijdens een druk

bezochte uitvaartv ier-ing afscheid van 

Lieske. In woor-d, symbolen en muziek 

werd zij herdacht W ie haar levensver

haal heeft gehoord, zal instemmen met 

de tekst op het gedachtenisprentje: "zij 

heeft een lang en bijzonder leven gehad." 

Haar leven begon als adopt iekind van de 

familie Coenen -Enmers.O p later-e leeftijd 

( 15 jaar) werd dat haar pas duidelijk; van 

to en af vroeg zij zich af w ie nu haar echte 

ouder-s wal-en. Deze vraag bleef haar 

ver-clere leven actueel.Pastoen zij 85 jaar 

was,kwam zij in contact met haar familie 

in Du itsland. Lieske heeft t ijdens haar Ie 

ven gezorgd voor haar man Cerr it , opa 

en oma en haar t ien kinderen. Dit deed 

zij met hart en ziel; zij was een lieve en 

begrijpende moeder.Het verlies van haar 

dochter Mar-ian in 1967 en haar man 

in 1987 heeft haar ster-k aangegrepen. 

0 0 0 1- haar sterke w il, karakter en geloof 

heeft zij die tegenslagen kunnen verdra

gen en verwerken.De laatste zeven jaren 

van haar leven woonde zij in Norbertus

hof; in die warme omgeving voelde zij 

zich thuis.Zij maakte nieuwe vrienden en 

conrespondeer-de met haar kinderen via 

e-mail; inderdaad bijzonder op die leef

tiJd. "W ij moeten niet treur-en. maar bid

den voor geluk en vrede op haar verre 

reis." (I. Khan).Z ij kan nu genieten van de 

rust in de eeuw igheid van haar Schep

per; die heeft zij meer dan verdiend. 



N ederlands 

D it behoort tot de mogelijkheden 

Hieromt rent kunnen w ij geen enkele 

zekerheid bieden 

Zou u dat eens w illen herhalen? 

Dit wordt door mij als bijzonder 

spijt ig ervaren 

Hetgeen u mij verte lt, verbaast mij 

t en zeerste 

Ik heb hierover een enigszins afwij 

kende mening 

Heijen in (limerick)vorm 

Paul Rongen 

Brabants 

Da ken' 

Ge weet nort ni! 

W a) 

Da's sundl 

W at zedde nou! 

Das niel 

Wor Maas en N lers host samelepe.
 

Dor op da smaole stukske groond,
 

-wa huuskes sto n d'r ien et roo nd
 

wa st rllekes beejen gekrope,
 

eenkeld de Rijksweg mikt gedruus, 


dOI- heur ik th uus.
 

Hoe duk heb ik et afgetrèJe.
 

Ge ziet '1- dö r vörda ge 't wet
 

Mar. kiender, hald et vör gezed:
 

Oons get gen dör pke bovve Heye!
 

A I t rekte nog zö w ied van huus,
 

Dor heurde thuus.
 

Dor lit de mo rste t ied van 't lève,
 

Den t red den genne meens vergit.
 

En mennigeen den op 't «erkhof lit,
 

Het oon s hiel- zöveul rnrtgegève.
 

Now dl-aagt den Heysgroond zien kruus:
 

Dor heurt ie thu us.
 



14 INTERVIEW DORPSBEWONER 

Hanna Lietmeyer heeft bij ons 

nogaardbeien geplukt. 

Aldus Math Coenen, die op 

9 november dit jaar 100 jaar 

hoopt te worden.Samen zijn 

beide inwoners van Heijen 200 

jaar oud.We bezoeken Math in 

Norbertushof waar hij sinds half 

jaar woont.Thuis aan de Hoofd

straat ging het niet langer, eten 

koken en de verzorging, alles 

werd te moeilijk. Math ziet wel 

de voordelen van het wonen 

in Norbertushof, maar het valt 

hem tegelijkertijd ook zwaar 

Zijn gezichtsvermogen is niet 

helder meer, dus lezen kan hij 

niet.Wel staat er een mooie 

1\1 op zijn kamer waar hij nog 

geregeld naar kijkt. 

Math 

Coenen
 

Z ijn gezondheid laat wel wat te wen sen 

over.H ij ervaart veel ongemakken en de 

meeste van zijn leeftijdsgenoten zijn er 

niet meer. Maar als hij over vroeger kan 

vertellen gaat Math kaars rechtop zitten 

en vergeet hij het heden even. 

Duitsland 

Math werd in 19 10 geboren op een 

boerderf t ussen W eeze en Kevelaer. 

H ij is tot zijn veel-tiende naar de lagere 

schoo l geweest.Hij was er t rots op dat hij 

eindelijk schoenen mo cht gaan dragen, in 

plaats van klompenVa der overleed toen 

Math 10jaar oud w as. Enige jaren ervo or 

had zijn vader een ongeluk gehad in de 

molen.H ij had bij zijn we rk een zak gl'aan 

van 75 kilo op zijn hoofd gekregenVader 

sukkelde ook met T BC een zeel' besmet

telijke ziekte.w aar ook Math's jongste zus 

Mie aan is overleden Math had in totaal 

drie zussen. waarvan er slechts één vo l

w assen is geworden (Nel ). Het was een 

slechte tijdVe el ziekte en ontb ering. 

Terug naar Heijen 

Toen Mat h ongeveer 18 Jaar was besloot 

zijn moeder terug t e keren naar haar ge

boortegron d:de Brem in Hei en.Z ij nam 

daar voor vierduizend gulden de boer

derii van haar broer over Math vond dat 

niet zo leuk,hij had wel-k bijTebarts Math 

In D uitsland en ze wal-en gewend aan 

D uitsland. Maal- mo eder zette toch door; 

De oorlogsjaren 

Er werd geboerd aan de Brem, waar 

Math's moeder in 1942 overleed. Math 

was inmiddels getrouwd met A n Lamer s. 

H ij had An bij het schaatsen op de ze
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venmorgse siep lel-en kennen. N a hun 

huwelijk in 194 1 zijn ze gaan wonen 

en boeren in het huis van A n aan de 

Hoofdstraat.Achte r het huis hield hij var

kens,koeien en kippen. De grond aan de 

Brem werd gebruikt voor het verbou

wen van graan. Math's zuster N el t rok 

weg na haat- huwelijk en ging in Velden 

boeren Veel later heeft Math's zoon jan 

de boerderi j aan de Brem voortgezet. 

N u ligt daar het BedriJventelTein De 

Gr"ens. Kleinzoon Sander heeft een nieu

we boerderij aan de Elskamp. 

In de oorlogsjaren werd el- vaak lichte

lijk illegale handel gedreven. Daarvoor 

moest er voor dag en dauw gewerkt 

worden om de "commiezen" op afstand 

te houden. Het ging meestal om graan 

dat dan via een omweg naar de bakkers 

in N ijmegen ging. Het graan werd voor 

veertig gulden per honderd kilo gekocht 

en bracht tachtig gulden op. Lucrat ieve 

handel dus. Het vee werd dool- de D uit

sers gevorderd. Op de vraag o f Math 

één koe zou kunnen houden VOOI- de 

Het heden 

melk. omdat zoon jan net w as geboren 

kreeg hij als antwoord "Muttel- hat selbst 

Milch"l Het gezin leed toch geen honger. 

Op een dag kwam het ber icht dat er ge

evacueerd moest worden. De D uitsers 

hebben alle burgers tussen de Maas en 

de Rijn weggestuord Het geld, ook dat 

van de buurm an, werd diep onder de 

grond begl-aven en daar oo k weer te

ruggevonden na de oorlog. Math had 

achter het hUIS zelf een schuilkelder te

gen de vallende bommen gebouwd. D ie 

kelder ligt nu onder het huis van zoon 

Jan aan de N ieuwwijkstraat. Eerst trok 

het gezin naar Siebengewald en daama 

door D uitsland bij Kalkar de Rijn over in 

een klein bootje. De familie belandde in 

Tolbert in Croningen Math fletste al 

vóór het eind van de oor log terug samen 

met GertTheunissen,jup ke jacobs en jan 

Dinnessen De tocht duurde drie dagen, 

De rest van de families keerde pas zes 

weken later terug, De voorgevel van het 

huis aan de Hoofdstraat was helemaal 

iogesto-t. In Bergen werd etenswaar ge

haald en Math kreeg één koe to egewe-

Math kijkt wat 1V en ontvangt graag bezoek. Hij heeft zeven klein

kinderen en zeven achterkleinkinderen. Het zevende achterklein

kind, onlangs geboren, is meteen de stamhouder van de familie 

(oenen. Op de foto staan de vier generaties (oenen: overgrootvader 

Math, grootvader Jan, vader Mathijs en zoon Duuk. Hij is positief 

over de verandering aan de Hoofdstraat en hij heeft het feest op 

13 juni bijgewoond. Ondanks alle ongemakken die zijn leeftijd met 

zich meebrengt, maakt Math er iedere dag maar weer het beste van. 

zen.Het was gevaarlj k om in zomaar de 

weiden in te lopen,Er lagen mijnen, 

De wederopbouw 

Math begon opn ieuw te boel-en en el

werden nog drie kinderen geboren, 

Gen-ie in 1946, beter bekend alsZu s,joke 

in 1949, die na drie maanden overleed 

en Henk In 1952.Tot aan zijn huwelijk 

wasMath lid van de Jonge Boeren.Na de 

OOI-log was hij vele jaren bestuurslid van 

de Rabobank, toen de Boerenleenbank 

en de Landbouw coöperatie. Math deed 

de opleiding veeverloskundige en moest 

hiervoor elke week met de bus naar 

Wamel. Biggen castrel-en deed hij ze'f 

daar had hij geen opleiding voor nodig.Hij 

vertelt ook over het ongeluk dat in 1955 

het leven kostte aan jan Linssen en Wim 

Ciesbers, een gebeurtenis die destijds 

diepe indruk maakte. De kel-k nam een 

belangrijke plaats in in zijn leven.jarenlang 

droeg hij samen met Thij Franken, Gert 

Lintzen en Grad Koenen t ijdens de Sa

cramentspro cessie de hemel waaronder 

de pastoor met de monstrans liep. Na 

afloop dronken ze een bon-eitje bij de 

pastoor. Z ondags na de hoofdmis werd 

er een bezoek gebracht aan het café van 

Deenen.Math hield van voetbal en t r-apte 

graag een balletje, maar hij heeft nooit in 

comp et itieverband gevoetbald. Paarden 

speelden een grote mi in zijn leven. H ij 

was lid van de Ruiterd ub en deed mee 

aan wed striiden dressuur.springen en het 

mooiste was gewoo n galopperen, w ie 

het eerste biJ de finish was. 

Math woont in kamer 61 van Norbertushof. Wie hem wil bezoeken 

is welkom. 
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Agenda 

26 jun i 2010 

Heijen Open A ir Café-Zalen Schutter'shof 

27 juni 2010 

Fanfare EMM, belactie Sponsorbingoloterij 

5 tlm I I juli 20 I0 

Lote nvel-koop Oe Zonnebloem, afdeling Heijen 

la juli 2010 

Fanfare EMM. inhalen jeugdvierdaagse O ttersum 

I1 juli 2010 

Fanfare EMM, midzomermiddagconcert in D' n Toom p 

7 en 8 augustus 20 I0 

Oressuurwedst njden Ons Genoegen 

Stal Oe Kleine Hoef. Hoo fdstraat 

28 augustus 20 I0 

Gemeente lijk koningschieten 

Gilde Sint Martinusgdde Gennep 

29 augustus 20 I0 

Bekerconcours geweerschutters 

Gilde Schietterrein 'Oe Maasarm' 

30 tlm 4 augustus20 I0 

Donate ursact ie Gilde 

3 tlm 6 september 20 I0 

Kermis Heijen Café-Zalen Schuttershof 

9 september 20 I0 

Eucharistieviering met gilde-eer' voor 

.cvende en overl eden leden Gi lde 

13 september 20 I0 

Fanfare EMM, donateursactie 
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Heisa 13 juni 20 10 werd me de mogelijk gemaakt do or: 

VES Au t oschadebedrqf 

Vonk Se rvice en O nderhoud 

VrrJw rllige B'"andw eel" Gennep 

Par t icul ieren : 
A ndré en Inge 

C ob y Franzrnann 
Fam. Beer 
Gerdie Derks 

Ge rTI Franken 

l.iesbeth W rllems 

Mar k Salden en Juditch Tonnissen 

Mevr M igglels 

Moto r' Club MC Pante r' 

N elly versteegen 
N uland Croerrteo en Fruit 

O ranje com rté Heijen 

SWlnglng D olphlns 

T hea Sutmuller 

W rllie M rchels 

Wi j w rllen bovenstaande bednjven/paruculieren 

graag bedanken. zowel als alle medewerkende 

vrrJw rlllgel's. ver-enlglngen en organisato ren. 

Bedrij ven : 
A V e. Eedrijven H eijen BV 

A uto Nabuurs Henen 
Body Biz International BV 

Blj lard H ydrauliek BV 

Burgman Techni ek VO F 

C afé De Roskam 

Cafe-Zalen Schutt ersho f 

Cam ping De Schaaf 

Coend ersTweew ieler-s 

D ecetaw l 

D eenen Tandtechni cus 

D rukken) D ekker sVO F 

Eeterq 't H eljes H epke 

Ernpae Entertammen t BV 

EM M Fanfar-e 

Franken Transport 3V 

Franzman n Champignon Cultuur BV 

GebcRemrruts Wegenbouw BV 

Grand Café Faces 

Greenwor ks 

Heuderboff Hovenier 

H èJJe MOJJer 

Hendnx U tD BV 

Hondensport N oo rd ,Llm burg 

H o pmans A uto , en Bandent echniek 

Huvapo 

Intos Industrrele Toeleve nng en Servic e 

KVO H et W itt e H UIs 

Machinaal Tunrncrmansbedruïvoss 
Manege Bergemo 

Medisch Fitnesscent ru m ESP 

N abuurs Logistiek BV 

N iliessen Zonweli ng/C1eanll Schoonmaakpmd ukten 

N ovlta Gennep 

N Ol Loglstlcs BV 

Pevaro O pleid ing en Co nsultancy 

Rabobank 

Renard A uto mobiles BV 

Ronnes 

Rovel"Media,Gmup 

Rutte n Transporten BV 

SCA Hygl ene Produets Gennep BV 

Snel len HOI"ecJ Ser vice 

Supermarkt Troefmarkt J. Te vvienk 

Teunesen Z and en Gn nd BV 

Theo Walk Aa ndrr j ftechn iek BV 

T,Llght 

Tumcentrom D e Grens 

Tuxx.nl 

Van Bo mmel Bouwstoffe r BV 

vc rhe-jen TUincent ru m Afferoer 




