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Harry Brons in China

het domein van molenaar Harry Kaak
De Gerarda Molen

Nillessen Schilderwerk
interview
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Verder in dit nummer:  

De vakantietijd is weer voorbij. Wij van de redactie zijn al een paar weken druk 
doende met als resultaat het nu voorliggende Hèjs Nèjs. Ook onze gastschrijvers 
hebben niet stilgezeten, waarvan akte. Het kostte de nodige moeite om alle 
teksten te kunnen plaatsen, we hebben een aantal bijdragen door moeten 
schuiven: deze proberen we op een later moment alsnog te plaatsen. We zijn nu eenmaal gebonden aan 36 
pagina’s, het zij zo. Gingen we onlangs nog naar India, nu gaat één artikel over een muzikale reis (van een 
Heijenaar) naar China. Maar ook binnen de dorpsgrenzen gebeurt van alles, daarover leest u (bijna) alles in deze 
Hèjs Nèjs. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier!
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De grondlegger van heren volleybal recreanten, 
Piet Schonenberg, nam al tijdens de bouw van de 
gymzaal in 1973 bij basisschool “de Heggerank” 
het initiatief tot oprichting van een heren volleybal 
groep in Heijen. Hij kreeg het voor elkaar een 15-
tal sportieve Heijense jonge mannen warm te 
maken om ook in Heijen het volleybalspel te gaan 
beoefenen.Toen de gymzaal werd opgeleverd, 
had Piet al de zaal voor deze groep recreanten 
iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur 
gereserveerd. 

In de afgelopen jaren hebben nogal wat 
Heijenaren met veel enthousiasme op dit tijdstip 
met veel plezier gevolleybald. De huidige groep 
(16 leden) komt ook nu nog met evenveel plezier 
op dinsdagavond en op hetzelfde tijdstip volleyen.

Het 40-jarig bestaan is op zaterdag 14 september 
gevierd met een fietstocht, met onderweg 
natuurlijk een aantal leuke activiteiten. 

Vermeldenswaardig is het nog, dat 4 leden van 
de huidige groep nog steeds (of met een korte 
onderbreking) lid zijn van de heren volleybal 
recreanten Heijen. Proficiat!     

Het was een mooie zomeravond, toen ik bovenstaand vierman
schap aantrof. op de dijk die de oude en de nieuwe Maas scheidt 
daar aan het einde van de Boxmeerseweg staat een picknicktafel 
met 2 banken. Maar van een picknick was geen sprake, in tegen
deel: hier werden de plaatselijke ontwikkelingen onder de loep 
genomen en in groter verband geplaatst. Hier sprak een kleine 
300 jaar levenservaring! op het leugenbankje zaten van links 
naar rechts Theo (beter bekend als Thij)  Cornelissen, Theo (Thij) 
kusters , wim Vinck (zoon van Hen) en ronnie Niesten, de fiet
sen veilig in de berm geparkeerd. 

ik moest meteen denken aan het driemanschap van 1813. wie 
kent dit niet? De welluidende namen Gijsbert karel van Hogen
dorp, frans adam van der Duyn van Maasdam en leopold 
van limburg Stirum staan in ieders geheugen gegrift (of was de 
vader landse geschiedenis toch niet zo boeiend?). Dit drieman
schap moest orde op zaken stellen na het overhaaste vertrek van 
de fransen uit de regio. Voordeel bij hun besluiten was dat stem
men altijd tot een meerderheid leidden.

Het Heijense viertal hoefde gelukkig niet te stemmen. De uit
drukking: ‘Bescheidenheid siert de mens’ was hen trouwens 
vreemd. en terecht: met hun wijsheid konden ze alle problemen 
oplossen, zo opperden ze. uiteraard heb ik meteen contact ge
zocht met de Haagse politiek. Het kan niet lang meer duren of 
er zakt een Haagse delegatie de Maas af of beter stoomt tegen de 
stroom in tot de bewuste picknicktafel in Heijen. Met de adviezen 
die ze dan gratis en voor niets  krijgen kunnen ze hun voordeel 
doen en met hen het Nederlandse volk. Het komt weer goed met 
Nederland. een geruststellende gedachte.

40 jaar heren volleybal 
recreanten Heijen.

Leugenbankje

Column

De volleybal recreanten anno nu
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Donderdag 27 juni jongstleden was alweer de laatste 
blokfluitles van Sela, Claudia, Kay en Livia. Om te 
laten horen wat zij tijdens de BVM lessen hadden 
geleerd, werden ouders, opa’s/oma’s, broertjes/
zusjes uitgenodigd om te komen luisteren. Het werd 
een feestelijke afsluiting in de vorm van een ‘groots 
miniconcert’ waarbij alles uit de kast werd getrokken. 
Zo werd er gezongen, op ritme-instrumenten muziek 
gemaakt en natuurlijk gefloten op de blokfluit. 
Inmiddels is fanfare EMM alweer van start gegaan met 
een nieuwe groep BVM leerlingen onder leiding van 
Hanny van Rens. “Het is een fanatieke groep leerlingen 
en ze kennen de eerste noten op blokfluit al” aldus 
Hanny. “In de volgende lessen zullen zij zich op een 
speelse manier verder ontwikkelen op blokfluit en 
kennis maken met andere instrumenten. Tevens leggen 
ze hierbij hun muzikale basis wat van belang is voor 
een vervolgopleiding op blaas- of slagwerkinstrument”. 
Het zal niet lang duren voordat u kunt genieten van 
een optreden van Luc, Thijmen en Jolien. U bent er 
toch ook bij?

Muziekliefhebbers, opgelet!
Op zaterdag 2 november vindt er in Gemeenschapshuis 
D’n Toomp een uitwisselingsconcert plaats waarbij 
wij Fanfare Sint Caecilia uit Middelaar en Harmonie 
Sint Caecilia  uit Ottersum / Ven Zelderheide zullen 
ontvangen. 
Aanvang 20.00 uur en de entree is gratis.

Uitslag donateursactie Fanfare 
Eendracht Maakt Macht.
De leden van fanfare EMM 
kwamen onlangs bij u aan de deur voor de jaarlijkse 
donateursactie. Aan deze actie is traditiegetrouw een 
loterij verbonden. De gelukkigen dit jaar zijn:

1e prijs (levensmiddelenpakket van de Troefmarkt):
Familie Vinck, Boslaan 2, lotnummer 06173
2e prijs (eetbon Heijes Hepke):
Familie Hendriks, Meidoornstraat 17, lotnummer 
03933
3e prijs (eetbon Heijes Hepke):
Familie Berbers, Heikampseweg 81, lotnummer 04915

Winnaars, van harte gefeliciteerd met jullie prijs.
Bedankt voor alle gulle gaven.

Bestuur en leden Fanfare EMM

Groots miniconcert door BVMleerlingen!

Verenigings- en ander nieuws

Beste leden van de K.B.O.
Na een lange zomerstop gaan we met z’n allen weer 
gezellig kienen. 
Iedereen van onze K.B.O. is van harte welkom op elke 
eerste donderdag van de maand in
gemeenschapshuis D’n Toomp.

D’n Toomp is open vanaf 13.30 uur, het kienen is om 
16.30 uur afgelopen.

kienen k.B.o.  
seizoen 2013-2014

De data zijn als volgt:
Donderdag
3 oktober
7 november
12 december

2 januari
6 februari
6 maart

3 april
1 mei
5 juni

Wij wensen iedereen weer fijne en gezellige 
kienmiddagen toe.
namens K.B.O.
Annie de Rijck 513193
Truus Lamers 531273
Mientje van Lin

concentratie!
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Op 29 augustus overleed Gerrie Koenen, sinds 
1 augustus 1962 lid van onze vereniging Fanfare 
Eendracht Maakt Macht. 

Vorig jaar werd Gerrie gehuldigd in verband met zijn 
50 jarig lidmaatschap. Tijdens de toespraak heeft hij 
staan genieten van alle anekdotes die over hem verteld 
werden.

De fanfare maakte een belangrijk deel uit van zijn leven.
Zijn eerste les kreeg hij van Dries Deters. Voor aanvang 
van de repetitie kreeg Gerrie als jeugdlid nog extra les 
van dirigent Wim Linssen in een zijkamertje van de 
Klomp. 
Gerrie begon met het bespelen van een piston waarop 
hij ook zijn A-diploma behaalde. Zijn B-diploma behaalde 
hij op de sopraansaxofoon. Op jonge leeftijd speelde 
Gerrie al een solo op sopraansaxofoon in het slavenkoor 
van Nabucco, tijdens de aprilavonden. Toen Louis van de 
Waarsenburg dirigent werd ging Gerrie op zijn verzoek 
over op de bariton, het instrument dat hij tot het einde 
bespeeld heeft. 

Gerrie speelde ook bij de hofkapel die later veranderde 
in Die Original Maastaler. Daar speelde hij meestal op 
de flügelhorn en de trompet. Een veelzijdig muzikant 
dus. Zijn favoriete nummer was nummer 86 uit het 
muziekboekje: ‘Bis bald auf Wiedersehen’, omdat het 
daarna tijd was voor een wel verdiend pilsje aan de tap. 

Als je muziek maakt speelt leeftijd geen rol, jong of oud, 
het gaat allemaal samen. Gerrie was daar een goed 
voorbeeld van. Hij stond graag tussen de jeugd. De klik 
met de jeugd was wederzijds. Het was altijd gezellig 
om bij Gerrie te staan. Praten over school, werk en de 
fanfare. Toch werd er soms gemopperd door Gerrie, dit 
gebeurde als er teveel gepraat werd tijdens de repetitie. 

Gerrie hield van de concerten in de tent bij de 
volksdansfeesten, de showconcerten en het pontonconcert. 
Ook heeft Gerrie samen met zijn vrouw Els ontzettend 
genoten van de diverse reisjes die EMM gemaakt heeft. 

Er zijn veel mooie momenten met Gerrie geweest waar 
wij als vereniging aan terugdenken. Optreden vond 
Gerrie leuk maar het ging ook om de gezelligheid. Als 
het niet gezellig was, vond Gerrie muziek maken ook 
niks. Het een kon niet zonder het ander. 

Twee jaar geleden werd Gerrie geconfronteerd met een 
akelige ziekte. Maar Gerrie hield goede hoop en gaf de 
moed niet op. Stoppen bij EMM was niet aan de orde, 
want zoals Gerrie zelf zei: ‘Stoppen kun je altijd nog’. 
Bariton spelen lukte niet altijd, maar toch kwam hij trouw 
naar de repetitie om te luisteren en een pilsje te drinken. 

Gerrie, bedankt voor jouw loyaliteit en inzet bij fanfare 
EMM. Jouw humor maar vooral jouw muzikaliteit zullen 
wij enorm gaan missen. 

Wij hebben dan ook vol trots de laatste eer, een laatste 
muzikale groet, bewezen aan deze unieke man, Gerrie 
Koenen. 
Ons medeleven gaat uit naar Els en de families Koenen 
en Reintjes.

Simone Brons, 
Namens bestuur en leden Fanfare Eendracht Maakt 
Macht.

in Memoriam Gerrie koenen

Verenigings- en ander nieuws

20-02-1948  –  29-08-2013
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Opening Kermis Heijen.
Dit jaar is de kermis op een speciale manier geopend. 
In samenwerking met 4Events uit Gennep heeft het 
team “promotie Heijen” twee bioscoopvoorstellingen 
georganiseerd. Op de vrijdagavond was er om 
21.00 uur een familiefilm voor 12 jaar en ouder, op 
zaterdag was er om 14.00 uur een kinderfilm voor 
de basisschoolleerlingen.  In de pauze van beide 
voorstellingen was er gratis drinken en popcorn 
voor iedereen. Zaterdag kreeg iedereen na de film 
een muntje voor de botsauto’s en daarna werd de 
kermis geopend. Beide voorstellingen waren zeer 
goed bezocht zodat we kunnen terugkijken op een 
geslaagde activiteit.

Kernplan.
Momenteel is een commissie in opdracht van 
gemeente Gennep bezig om het hele kernplan nog 
een keer tegen het licht te houden. Op 5 september 
is deze commissie naar Heijen gekomen om opnieuw 
de mening aan de Heijenaren te vragen. Aan de 
oproep voor deze avond hadden veel mensen 
gehoor gegeven; de zaal van Schuttershof was 
helemaal vol. Na een uitgebreide introductie werden 
er verschillende groepen gemaakt die met behulp 
van een kaart van Heijen bediscussieerden waar 
bijvoorbeeld woningbouw zou moeten plaatsvinden 
of wat er zou moeten gebeuren met het centrum 
van Heijen. Hierna vertelde een woordvoerder van 
iedere groep de bevindingen. Met deze informatie 
gaat de gemeente aan de slag. In oktober is een 
vervolgavond in Heijen gepland.

A77
Bij het aanbieden van de klachten van de Heijenaren 
werd in maart 2012 door  Rijkswaterstaat toegezegd 
dat er aanpassingen zouden worden verricht 
aan de deklaag. Op  6 en 7 juni 2013 zijn wel als 
tussenoplossing de bulten van de voegen tussen de 
platen afgehaald, maar de geluidsoverlast werd alleen 
maar erger.  De communicatie hierover liep nogal 
stroef, maar na veel mailen en bellen is 13 augustus jl.  

een delegatie van 3 personen in Heijen geweest om 
de situatie nog eens te bekijken en te bespreken. De 
heren erkenden dat het asfalt en de voegen van de 
brug erg slecht zijn. In feite is dit de brug met de 
slechtste deklaag op dit moment. Helaas voor Heijen 
hebben andere bruggen en wegdekdelen nu prioriteit. 
“Onze” renovatie is uitgesteld van 2015 naar 2016. 
Wel is toegezegd dat er onderzocht zal worden of 
er weer een andere aanpassing kan worden verricht 
aan de voegen, hoewel Rijkswaterstaat van mening 
is dat er technisch gezien eigenlijk geen alternatief is. 
Voor eind oktober zal Hèjje Mojjer hier bericht over 
ontvangen. Desgevraagd heeft Rijkswaterstaat een 
verklaring opgesteld voor Heijen, die u kunt lezen op 
www.heijen.info.

Kruispunt Hoofdstraat Groote Heeze.                  
Zoals u waarschijnlijk al gelezen hebt, blijft het 
kruispunt voorlopig ongewijzigd.
Op de inloopavond van 18 juni bij Schuttershof 
bleek dat de ideeën die gepresenteerd werden 
niet de gewenste veiligheid brachten. De meeste 
aanwezigen vonden een rotonde de beste oplossing, 
maar de gemeente gaf aan geen budget te hebben 
voor deze dure oplossing.  Besloten is dat de huidige 
situatie beter aangehouden kan worden, omdat 
het beschikbare kleine budget  geen voldoende 
verbeteringen kon brengen.
 

Verenigings- en ander nieuws

Bericht van 
het bestuur 



Welkom op Hoeve “Carpe Diem!”

Wel eens een picknicktafel gezien waar groente 
en kruiden op groeien?? Nee...???

Kom eens kijken op onze Hoeve en beleef die sensatie!
Voel... pluk en ontdek de verschillende soorten groen-
ten en kruiden en proef het verschil! Bekijk ook onze 
‘‘Bonte  Bentheimers’’, ‘‘Barnevelders’’ en ‘‘Kerry Hills’’...
Nieuwsgierig geworden??? Spring op de fiets, of te paard of 
wandel met stevige tred en volg het Ommetje ‘‘Pluk de dag’’... 
Ontdek, Beleef, Ervaar en Geniet op Hoeve ‘‘Carpe Diem’’!
Langer genieten? Bezoek onze camping of Bed & breakfast!

“Pluk de dag op Hoeve Carpe Diem!”

Hoeve Carpe Diem  |  Nieuw erf 15  |  6598 MG Heijen
www.hoevecarpediem.nl

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas



In Memoriam Gerrie Koenen
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het over-
lijden van onze dorpsgenoot Gerrie Koenen op 29 augus-
tus jongstleden. Naar aanleiding van zijn 50-jarig lidmaat-
schap vorig jaar bij Fanfare EMM hadden wij het genoegen 
hem te mogen interviewen. Zijn verhaal staat in het Hèjs 
Nèjs nummer 7 van 2012. Ons medeleven gaat uit naar 
Els en de families Koenen en Reintjes. 
Wij wensen hen veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Redactie Hèjs Nèjs
Erica - Hans – Harrie – Henk – Jan – Margriet – Marjo 
– Ricky

Verfraai Heijen!
Op de foto bij dit bericht zie je de stoep en de 
groenstrook rond het huis van Thea en Richard 
Smeets op de hoek van de Hoofdstraat en de 
Heikampseweg. En zie hoe Thea dit stukje Heijen 
verfraaid heeft.Is dit niet een idee voor meer Heijenaren? Door 
aanplant van bloemen en planten wordt Heijen toch 
veel groener en gevarieerder van aanzien? 

 

Agrarische

•  Varkens voelen zich thuis in de modder, maar 
wat aanmodderen ligt de boeren niet.

•  Gaan de kippen in hongerstaking als ze het niet 
meer pikken?

•  Een pluimveehouder kiest liever wat anders dan 
eieren voor zijn geld.

•  Ook de boerinnen hebben iets in de melk te 
brokkelen.

•  Wordt men bij de geboortes van geiten op 
bokkenpootjes getrakteerd?

•  Wordt de koe met een zeer hoge melkgift door de 
boer gekoesterd?

•  De melkveehouder kan natuurlijk over koeien 
uitweiden.

•  Agrariërs zitten tijdens het kaarten op boeren 
te azen.

•  Is de koe het enige dier dat bij nat weer droog kan 
blijven staan in het weiland?

Paul Rongen

Doordenkertjes

Gelukkig valt er regelmatig wat te vieren in Heijen en crea-

tieve familieleden en/of buren versieren dan het huis van de 

gelukkige(n).

Onze fotograaf is er altijd als de kippen bij als er ergens een 

kindje geboren is en er een fraai geboortebord in de tuin 

staat. We zouden best foto’s van andere versierde huizen in 

het Hèjs Nèjs willen plaatsen maar daar is eigenlijk geen be-

ginnen aan. Stel je voor dat we een huis over het hoofd zien! 

Dat zou jammer zijn. Daarom roepen we jullie hulp in. Is/was 

je huis of dat van je ouders, broers of zussen, vrienden, buren 

enzovoort mooi versierd maak er dan zelf een leuke foto van 

en stuur deze voorzien van een informatief tekstje zodat we 

weten wat er aan de hand was naar dorpsblad@heijen.info. 

Dan zorgen wij ervoor dat het bericht en de foto in de eerst-

volgende uitgave van het Hèjs Nèjs wordt geplaatst. 

Overigens kun je de foto’s ook altijd sturen naar info@heijen.info. 

Jan Helmond en Piet Manders plaatsen deze dan met veel plezier 

op de Heijense website.

Versierde huizen in Heijen..
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op een avond eind vorig jaar zat onze dorpsgenoot Harry Brons mi

hoen te eten toen de telefoon ging. louis van de waarsenburg aan de 

lijn. Hij is dirigent van het Nijmeegs amusementsorkest, waar Harry 

soms invalt als saxofonist, of Harry nog eens mee wilde spelen. “oké”,  

zei Harry, “dat wil ik wel.” “Maar het is hier wel een eindje vandaan,” 

antwoordde louis. “waar dan,” vroeg Harry. “in China…”, ”o, en ik zit 

toevallig net mihoen te eten...!”

Het was wel even slikken, maar eenmaal 
aan het idee gewend ging Harry het steeds 
leuker vinden. Hij had nog nooit gevlogen 
en moest er nu tien uur lang aan geloven. 
Ook was hij nieuwsgierig naar dit oosterse 
land, dat helemaal in opkomst is en toch 
een eeuwenoude cultuur kent. 
We spreken met Harry en Louis op een 
warme zomeravond en kijken samen met 
hen terug op dat prachtige avontuur. Louis 
is in Heijen ook geen onbekende, hij was 
gedurende twintig jaar dirigent van fanfare 
EMM.

Hoe is het Nijmeegs Amusements
orkest aan zo’n mooie uitnodiging 
gekomen?
Louis vertelt: “de bindende factor is 
de ballet groep “Stream” uit Malden 
(www.dansgroepstream.nl). Elk jaar ver-
zorgt het NAO een “Non Stop Music 
Show” en hierbij treedt ook altijd deze bal-
letgroep op. Zij zijn op uitnodiging van een 
Chinees, Mr. David Shen, die in Nederland 
een soort theaterbureau heeft, al eens in 
China geweest. Zij hebben deze man op 
ons pad gebracht. Toen ontstond het idee 
om gezamenlijk naar China te gaan en er 
op te treden. Voor Stream was het dus 
de tweede keer. David Shen heeft goede 

Hoe toevallig kan het zijn….

contacten met toeristische organisaties in China en die 
hebben gezorgd voor ons verblijf, de optredens en sight-
seeing. Want als je daar bent, wil je natuurlijk ook wel 
wat van het land zien.”

Hoe verliepen de optredens?
De optredens waren in hypermoderne theaters, daar 
was helemaal niets mis mee. Louis had een uitgebalan-
ceerd programma samengesteld. Behalve bekende wes-
terse melodieën uit hun eigen repertoire had hij ook een 
aantal nummers met een Chinees tintje toegevoegd. Dat 

werd zeer gewaardeerd door de Chinezen. De theaters  
waren megagroot, er konden soms wel tweeduizend 
toeschouwers in. Niet dat die er allemaal waren, maar 
de zalen bleken toch verrassend goed gevuld elke keer. 
De akoestiek was in elke zaal geweldig. Harry en Louis 
vertellen lachend: “we hadden niet alle instrumenten 
meegenomen naar China, we hadden bijvoorbeeld geen 
slagwerk en geen piano bij ons. Daar zou ter plekke voor 
gezorgd worden. De piano was OK maar in China blijken 
gitaarversterkers en drumstellen erg dun bezaaid. 
Daar hebben we snel een oplossing voor moeten zoe-
ken. Maar dat was eigenlijk het enige minpuntje waar we 
tegenaan gelopen zijn. Ook hebben we ze wat moe-

In China blijken 
gitaarversterkers en 

drumstellen erg dun bezaaid

Interview
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En er kwam een vrouw met een bezem 
langs die de trein keurig schoon veegde. 
Het landschap onderweg was soms een 
beetje saai. Overal waren bouwactivitei-
ten, hele steden worden uit de grond 
gepompt, leek het wel. De overige twee 
steden waar opgetreden werd waren 
Tianjin  en Chengde. Harry: “Als je in zo’n 
miljoenenstad bent, dan besef je echt dat 
Nederland niet eens zo veel voorstelt.”

De Chinezen houden niet zo van pau-
zes tijdens concerten en dus moest 
de hele show in een keer worden ge-
speeld. In het repertoire bekende num-
mers als A Night Like This van Caro 
Emerald, Proud Mary van Tina Turner, 
Mr. Bojangles  van Robbie Williams, The 
Second Walz van André Rieu. maar 
ook meezingers als Ik Hou van Holland 

ten helpen met het licht en geluid. Ze hadden de nodige professio-
nele uitrusting wel maar wisten niet altijd hoe er mee om te gaan. Als 
achtergrond hadden we LED schermen waar de mooiste kleuren op 
geprojecteerd werden. Soms sloeg dat nergens op, maar het zag wel 
erg fraai uit. Veel hilariteit ontstond toen we de aankondiging van ons 
concert zagen: De Engelse vertaling, “Dutch symphony orchestra from 
St. Belgium ”, die erop stond klopte niet helemaal. Maar die was zo geko-
zen omdat de Chinezen die letters er mooier uit vonden zien...” 

Hoeveel optredens hebben jullie verzorgd en waar?
De bedoeling was een viertal optredens te verzorgen, helaas werd die 
in Peking, waar het orkest verbleef, geannuleerd. Maar de drie overige 
optredens waren een groot succes. Voor één van de optredens (die 
in Luoyang) moesten ze vier uur met de hogesnelheidstrein (met een 
snelheid van soms meer dan 300 km/uur) reizen. Deze miljoenenstad 
lag namelijk 800 kilometer van Peking af. Onderweg werd eten en drin-
ken geserveerd. 
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Interview

Als je in zo’n miljoenenstad bent, 
dan besef je echt dat Nederland niet 

eens zo veel voorstelt.

Daar staat-ie dan: Harry op de Chinese Muur...
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en Tulpen uit Amsterdam. Zelfs een klompendans stond op het pro-
gramma waarbij Louis enige toeschouwers op het podium haalde. Dat 
vonden de Chinezen erg leuk. Op de dag van de kroning van Willem 
Alexander hebben ze ook het Wilhelmus nog gespeeld en de zwarte 
strikjes werden vervangen door oranje strikjes.

Na afloop van de concerten kwamen de Chinezen massaal naar vo-
ren en gingen uitgebreid de orkestleden staan fotograferen. Vooral de 
blonde meisjes van het ballet waren erg populair om mee op de foto 
te gaan. Ook op straat maakten ze het vaak mee dat de Chinezen met 
hen op de foto wilden. Er lopen niet zo heel veel westerlingen rond, 
dus ze vielen wel op.

Wat hebben jullie nog meer van China gezien?
Het blijkt dat ze in die ene week toch heel veel gezien hebben. Vooral 
in Peking werden de diverse toeristische attracties bezocht. De Chinese 
muur, het Plein van de Hemelse Vrede, De Verboden Stad, het Olym-
pisch Stadion (je weet wel, het vogelnest), een theemuseum en een 
zijdemuseum. Louis: “ze hebben voor elke kwaal een theesoort.”

De orkestleden hebben zich er geen moment onveilig gevoeld, hoewel 
vooral op het Plein van Hemelse Vrede veel bewaking stond, geluk-
kig onbewapend. Het heeft allemaal grote indruk gemaakt. In totaal 
zijn ze er tien dagen geweest, afgelopen mei. De orkestleden gingen 

Vooral de blonde meisjes van het 
ballet waren erg populair om mee 

op de foto te gaan.

Ze hebben voor elke kwaal 
een theesoort.

Interview

ook geregeld in kleine groepjes op stap. 
Ze kregen dan een briefje mee met de 
hotelnaam in Chinese tekens erop. Dat 
was wel handig.

Harry, wat was voor jou het 
hoogtepunt?
Harry moet diep nadenken en kan er 
geen speciaal noemen. De hele week 
was één groot hoogtepunt, zijn eerste 
vliegreis, alle optredens, de toeristische 
uitstapjes en ook het eten en drinken 
waren allemaal top. Hij kan nu ook goed 
met stokjes eten, hoewel… met de rijst 
moet hij nog een beetje oefenen. En 
Harry kan ook al hallo zeggen in het 
Chinees: ni hao!

Tot slot: het Nijmeegs Amuse
mentsorkest.
Dit orkest is ontstaan uit een harmonie-
orkest, afgelopen augustus is het 40 jaar 
geleden dat dit orkest naar voorbeeld 
van het Metropole Orkest een andere 
koers is gaan varen. Het is nu een big 
band, uitgebreid met klarinetten en flui-
ten. Ook de piano maakt deel uit van 
het orkest. Louis van de Waarsenburg 
is al jarenlang hun dirigent. Het orkest 
telt 25 spelende leden, waarvan de oud-
ste 82 jaar is. Het jongste lid is 22 en 
speelt de piano. Met optredens is ook 
een zanggroep actief. Eenmaal per jaar 
geeft het NAO een spetterend show-
concert. Het volgende showconcert zal 
in november  2014 worden gehouden. 
Hou hun website in de gaten! 
(http://nijmeegsamusementsorkest.nl) 

Harry kan ook al 
hallo zeggen in het 
Chinees: ni hao!

Harry en Louis
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Duizenden keren zijn we er allemaal al langs gereden en sommigen zullen 

“onze” Gerarda Molen die prachtig staat te stralen aan de rijksweg N271 ook 

wel eens van binnen hebben bezichtigd. Daarom vonden wij het de moeite  

waard een afspraak te maken met de huidige molenaar, Harry kaak uit 

Gennep , naar eigen zeggen 72 “en een half jaar oud”. want een heuse wind

molen binnen je dorpsgrenzen hebben is uniek en verdient alle aandacht. 

Beknopte geschiedenis.
De Gerarda Molen  is een zogenaamde 
windkorenmolen en is in 1952 in bedrijf 
genomen door Heijenaar Martien 
Kessels. Heijen was toen nog niet 
aangesloten op het elektriciteitsnet en 
Martien was dus afhankelijk van de wind 
of de molen kon draaien. Windkracht 3 
is nodig om de wieken in gang te zetten. 
De Gerarda Molen  is de derde molen 
die in Heijen op die plek gestaan heeft; de 
eerste was een beltmolen die gebouwd 
werd door Jan Clevers uit Well. Deze 
vloog in 1925 in brand en ging verloren. 
De molen werd herbouwd en in 1939 
werd de gerestaureerde molen weer in 
gebruik genomen door Martien Kessels, 
die de molen in 1942 zelfs nog verder 
moderniseerde. Slechts twee jaar had 
Martien profijt van zijn moderne molen, 
want in 1944 namen de Duitsers de 
molen in beslag en vestigden er een 
uitkijkpost in. In oktober trokken de 
Duitsers zich terug en bliezen de molen 
op. Een foto van de verwoeste molen 
vind je elders op deze pagina. 
Na de oorlog herpakte de familie Kessels zich 
en ging op zoek naar een nieuwe molen. Deze 
werd gevonden in Hierden bij Harderwijk. 

De Gerarda Molen,

De molen was in 1850 in Friesland gebouwd en in 1913 
verhuisd naar Hierden. Martien kocht deze molen en 
sinds 1952 staat hij op de oude fundamenten van de 
eerste molen. Martien noemde de nieuw opgebouwde 

molen naar zijn vrouw Gerarda. De molen bleef tot 
1966 in bedrijf, daarna was hij niet meer rendabel, 
doordat Heijen allang was aangesloten op het 
elektriciteitsnet en de familie Kessels achter de molen 
reeds een elektrische hamermolen had geïnstalleerd. 
Martien, Wiel en later Sjef Kessels draaiden de molen 
alleen nog maar voor hun plezier. De molen takelde af 
en raakte in verval. In 1975 werd de molen voor het 
symbolische bedrag van één gulden overgedaan aan de 
gemeente Gennep. De molen is inmiddels in erfpacht 
overgedragen aan de Molenstichting Gennep, die de 
drie molens op haar grondgebied beheert. In 2001 en 
2002 heeft molenmaker Beijk de molen gerestaureerd 
en in zijn oude glorie hersteld. Molenaar Harry Kaak 
zorgt voor het kleine onderhoud en ontvangt iedere 
zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur belangstellenden, 
voornamelijk toeristen die op de campings en bij het 
Heijderbos verblijven. En dat zijn er ongeveer 500 tot 

het domein van molenaar Harry Kaak….

Na de oorlog herpakte de 
familie Kessels zich en ging op 
zoek naar een nieuwe molen.

Interview
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600 per jaar. Ook op aanvraag is de molen geopend. Met name 
schoolklassen bezoeken dan de molen. De graankorrels die Harry 
voor zijn demonstraties nodig heeft komen al jaren van For Farmers 
Hendrix in Heijen.

Harry, hoe word je molenaar?
Harry gaat er eens goed voor zitten en vertelt zijn verhaal. Hij heeft 
zijn leven lang in de bouw gewerkt. Zijn hobby was de vrijwillige 
brandweer in Gennep. Maar op de dag van je 55e verjaardag, aldus 
Harry, blijk je ineens blind, doof en kreupel en moet je er weg. Dat 
vond Harry wel zuur. Hij moest op zoek naar een nieuwe hobby en 
vond er een. Hij ging in de leer om het molenaarsvak onder de knie 
te krijgen. Harry volgde een cursus, wat voornamelijk neerkwam op 
werken in de praktijk bij diverse molens in Oost-Brabant. De eerste 
molen waar hij het vak in de praktijk eigen probeerde te maken was 
de “Jan van Cuijk”. In het jaar 2000 kwam hij terecht bij de Gerarda 
Molen en deze beheert hij dus al dertien jaar. Ook heeft hij het 
beheer over de molens De Reus in Gennep en Nooitgedacht in 
Afferden. Hij is officieel instructeur voor opleiding windmolenaars 
en geeft nu zelf les aan maar liefst acht molenaarsleerlingen en 
op alle drie de molens heeft Harry reeds een plaatsvervanger. Zij 
houden bij Harry’s afwezigheid de molens draaiende. 

Van korenveld tot meel bij de bakker, hoe verloopt dat?
Harry legt uit hoe dat in vroeger tijden ging. De boeren maaiden het 
korenveld als het koren rijp was. de korenaren werden op het veld 
of op de boerderij gedorst. Dan bleven alleen de graankorrels over. 
Met deze graankorrels ging de boer naar de molen om deze te laten 
malen. De korrels zaten in zakken van 75 kilo en werden naar boven 
in de molen getakeld. Daar werden de korrels vermalen tussen twee 
grote ronde molenstenen. Afhankelijk wat er aangeboden werd ter 
maling werden de stenen afgesteld. De afstand tussen de twee 
stenen bepaalde hoe grof of hoe fijn het meel er onder weer uit 

kwam. Ook werden de granen gemixt. 
Harry laat ons zien dat, wanneer het 
graan gemalen is, er nog zeven aan te 
pas komen de juiste fijnheid van het 
meel te verkrijgen. Betaald werd zowel 
met geld als in natura. Malen kostte vijf 
cent per zak plus een schep meel uit 
dezelfde zak. Dit meel gebruikte de 
molenaar dan weer voor het voeren 
van zijn kippen en varkens. De bakkers 
kochten het meel dat zij nodig hadden 
om brood te bakken van de boeren en 
de rest werd gebruikt als veevoer. 

Ook hadden molenaars in het 
verleden allemaal een café aan huis. 
Terwijl de boeren wachtten tot het 
meel gemalen was konden intussen 
in het café allerlei zaken worden 
afgewikkeld, waarbij een borreltje 
natuurlijk niet mocht ontbreken. Het 
was ook een ontmoetingsplaats waar 
de dorpszaken besproken werden. 
Als de molenaar het niet druk had en 
wel wat werk kon gebruiken hing hij 
een zeil in de bovenste wiek. Dat was 
voor de boeren een teken om met 
paard en wagen uit te rukken met hun 
graankorrels richting molen.

Foto’s van de vooroorlogse molen en 
de verwoesting door de bezetters

Wordt vervolgd op blz 17
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in de rouwstand heeft gezet op de dag 
van het overlijden tot en met de dag 
van de begrafenis van Prins Friso.

Hoe gaat het met het onderhoud 
van de molen?
Harry trekt een bedenkelijk gezicht. 
Daar zijn wel wat zorgen over. De 
drie Gennepse molens krijgen in totaal 
50.000 euro per molen in een periode 
van zes jaar van het Rijk. Daar doet 
de gemeente nog 20% bij en ook van 
de provincie Limburg kreeg men nog 
eens 20%. Deze laatste subsidie gaat 
per 1 januari 2014 verdwijnen en dat 
zal zeker ten koste gaan van het grote 
onderhoud. 

Harry zou heel graag de zijmuren bij 
de ingang van de molen vervangen, 
want dit is hard nodig. Als het nog een 
paar jaar stevig vriest dan kunnen er 
wel eens ongelukken gebeuren, vreest 
Harry. Klein onderhoud verricht hij 
zelf, maar aan dit soort klussen kan 
hij niet beginnen, daar zijn vaklui voor 
nodig en dus geld. Bezichtiging van de 
molen is in principe gratis, maar er 
hangt wel een “potje voor de molen”. 
Het brengt echter niet voldoende op 
om alle kosten te dekken. Laten we 
hopen op een goede oplossing. Want 
onze Gerarda Molen als “landmark” 
mag natuurlijk nooit verloren gaan…. 

Harry heeft nog één grote wens: 
“Het zou mooi zijn”, zegt hij, “als er 
ook eens mensen uit Heijen vrijwillig 
molenaar zouden worden. Hiervoor 
komen mannen en vrouwen vanaf 
18 jaar in aanmerking.”

Molenaar Harry Kaak is te bereiken 
telefonisch onder nummer 516619 of 
per e-mail ha.kaak@ziggo.nl.

Kun je de graansoorten noemen die in deze molen gema
len werden en nog gemalen worden?
Harry somt op: tarwe, rogge, spelt, maïs, haver, gerst, triticale. Dat 
laatste is een mix van rogge en tarwe, dat alleen voor veevoeder 
wordt gebruikt. Ook boekweit werd gemalen, hoewel dit geen graan 
is maar een plant. De zaadjes lijken op beukennootjes. Boekweit 
vormt de basis van worst en balkenbrij. 
Harry zit vol anekdotes en vertelt enthousiast over zijn hobby. Weet 
je hoe je een lekkage in je dak kunt dichten? De molenaars van 
vroegen wisten er alles van. Je mixt roggemeel met water en stopt 
dat in het gat. De substantie wordt keihard en je lekkage is weg. 
De draaiende delen van een molen moeten natuurlijk van tijd tot 
tijd gesmeerd worden. Hiervoor wordt een zeer oude “grondstof ” 
gebruikt, namelijk reuzel, dierlijk vet. Harry: “vroeger kreeg ik dit vet 
van slagerij Martens, daarna van slagerij van Os uit Gennep, maar 
die zijn inmiddels gestopt en nu wil ik het bij slagerij Aarnoutse 
gaan halen. De kammen van het draaimechanisme die van hout zijn, 
worden soepel gehouden met bijenwas. Deze was haal ik bij de 
imkers in de buurt.”

Er is toch ook iets van de stand van de wieken, die kunnen 
een boodschap inhouden?
Ja, dat klopt, zegt Harry. Onlangs was dit nog in het nieuws bij het 
overlijden van Prins Friso, in leven beschermheer van de Vereniging 
De Hollandsche Molen. Als de bovenste wiek niet helemaal 
bovenaan staat maar iets naar rechts (vijf over twaalf) wil zeggen dat 
de molen in de rouwstand staat. Er is dan iemand overleden. Zet de 
molenaar de bovenste wiek iets naar links (vijf voor twaalf) dan is er 
nieuw leven, de vreugdestand. Staan de wieken “overheks” dat wil 
zeggen gekruist, dan is het feest. Dit wordt dan ook de feeststand 
genoemd. Harry bevestigt dat hij de wieken van de Gerarda Molen 

Malen kostte vijf cent per zak plus een 
schep meel uit dezelfde zak.

Interview

Harry Kaak in de molen
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De geestelijke 
betekenis van de 
schepping
Sinds Jezus stralend zijn graf achter zich gelaten had, begint iedere week 
met een feestdag, met lied en samenzang, met de viering van de gelukkig 
makende mysteries. Voor hem, die durft te delven waar hij staat, klinkt de 
vreugde van de zondag in ieder daagse dag door.
God is overal en waar God is, vindt u liefde, bevrijding en vrede. Juist 
omdat God overal is, staat de hele schepping vol van vreugde, verlostheid 
en goedheid. Het is slechts de kunst dit te ontdekken en ervan te genieten.
Je hoort wel eens: wie het luisteren wil verleren, moet veel de radio 
aanzetten en wie kijkblind wil worden, koopt een tv. Dit mag overdreven 
zijn maar een feit is dat zelfs de mooiste dingen door gewenning vervlakken. 
Een geneesmiddel hiertegen is: de dagelijkse lezing van het Evangelie. 
Daarin proeft u de liefde en bewondering van Jezus voor de natuur die 
leeft en beweegt: het mosterdzaadje en het water, het zuurdeeg en de 
graankorrel, de wijnstok en de schaapstal.
Al deze dingen spreken voor hem een taal. Ze zijn tekens en beelden van 
de wereld waarin hij leeft met zijn hart en met zijn gedachten. Ze zijn voor 
hem richtingwijzers naar een onzichtbare werkelijkheid. Er is vandaag nog 
van alles te doen. Dít moet af en dát mag niet blijven liggen. Het resultaat 
is dat het werk wel af zal komen maar dat we aan de schoonheid van de 
schepping voorbij draven. In de mus die buiten op uw waslijn zit, zag Jezus 
een beeld van de goedheid van zijn Vader, die voor dit straatjong onder de 
vogels minstens zoveel zorg heeft als voor de merel en de nachtegaal. Wat 
een mooie en spitse dingen heeft het Evangelie niet gezegd over het zout 
dat u gedachteloos over uw eten strooit. Wat zag hij niet in het licht dat wij 
achteloos aan-en-uit-knippen.
In ieder normaal huishouden is op zijn tijd de portemonnee weg en de 
huissleutel. Doch de verloren sleutel en de zoekgeraakte euro zijn niet 
alleen dingen om je kwaad over te maken, ze kunnen ons ook tot heel 
andere gedachten brengen. Het Evangelie geeft ons hiervan een typisch 
voorbeeld.
Jezus genoot van de schepping want hij ervaarde haar als vervuld van 
Gods aanwezigheid. Hij ontmoette zijn Vader in de gewone dingen van de 
dag. Zo werd zijn werken bidden. En aan werken, dat bidden is geworden, 
is nog nooit iemand te gronde gegaan.

Pastoor H. Reijnen

Zaterdag 05 oktober 
geen dienst

Zondag 06 oktober 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans  koor

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur 
Gildemis, Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 13 oktober 09.30 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zaterdag 19 oktober 
geen dienst

Zondag 20 oktober 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 26 oktober 19.00 uur 
allerzielen, Eucharistieviering met 
het Gezinskoor; er is tevens kinder-
nevendienst. na afloop wordt een 
bezoek gebracht aan het kerkhof.

Zondag 27 oktober 09.30 uur  
Gebedsdienst met het Gregoriaans 
koor

oktober
2013

vieringen in

H. Dionysius Heijen, jaargang 32 
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 aM Heijen
t: 0485 511533 
M:06 10087938
kerkberichten: zie Maas en 
Niersbode, en via www. heijen.
info wijziging in algemene infor
matie:   www.heijen.info
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Heisa

Op 24 juli 2013 is onze medeparochiaan 
Sjaak Artz gestorven na een zeer kort 
ziekbed. Het zat Sjaak in de laatste jaren van 
zijn leven bepaald niet mee. Enkele jaren 
terug had hij de pech te vallen met z’n fiets 
met als gevolg een beenbreuk. Als je de 70 
al ver bent gepasseerd neemt het herstel 
van zo’n blessure nogal wat tijd in beslag. 
Toen hij goed en wel weer was opgeknapt 
werd hij ziek en constateerden de artsen een 
ernstige aandoening. Hij onderging een zware 
operatie waarna hij weer genezen werd 
verklaard; echter enige tijd daarna kwam de 
ziekte in een ongeneeslijke vorm terug; Sjaak 
verwerkte deze tegenslag rustig. Korte tijd 
nadien is hij – verzoend met zijn lot- van zijn 
dierbaren heengegaan. Ook zijn kleindochter 
Brenda zal opa missen; ze konden het zo 
goed vinden samen!
Op 30 juli is Sjaak begraven op het 
parochiekerkhof. Velen hebben in de 
eucharistieviering afscheid van hem genomen 
en hem - gedragen door vrienden van de 
onderhoudsploeg kerkterrein/kerkhof - 
daarna begeleid naar het kerkhof.
Op het gedachtenisprentje hebben zijn 
nabestaanden een riek, twee schoppen en 
een griesel laten prijken. Sjaak is daarmee 
zuiver aangeduid: hij was een man van weinig 
woorden; hij sprak met zijn handen! De 
parochie is hem dankbaar voor het vele werk 
dat hij – samen met de onderhoudsploeg 
– heeft gedaan om het kerkterrein en ons 
parochiekerkhof een net en onderhouden 
aanzien te geven.
Wij hebben afscheid genomen van Sjaak in 
de hoop en de verwachting dat hij bij zijn 
Schepper is aangekomen en daar wordt 
beloond voor de inzet voor zijn medemensen 
die hij gedurende zijn leven heeft getoond.

in memoriam: 
Sjaak artz

De donkere wolk die boven Gerrie en Els aan kwam drijven is 
geleidelijk aan uitgegroeid tot een zware bui met fatale gevolgen. 
De ziekte van Gerrie diende zich aan en werd gaandeweg – in 
een periode van hoop en vrees – steeds ernstiger en uiteindelijk 
kwam het bericht van de medici dat er geen herstel meer 
mogelijk was.
Net aangekomen in de haven van pensioen en AOW en met het 
vooruitzicht op veel vrije tijd voor allerlei leuke activiteiten kwam 
voor hem op 65-jarige leeftijd de levensfinish al in zicht!
Samen met Els heeft Gerrie zijn onvermijdelijk lot aanvaard. Binnen 
de kring van familie en vrienden kwam Gerries lot uiteraard ter 
sprake. Zijn reactie was dan: “schei d’r now mar ovver uut; weej 
gaon gewoon dör.”
In de zeer druk bezochte uitvaartviering, die werd opgeluisterd 
door de fanfare “Eendracht Maakt Macht”, werd Gerrie herdacht 
en geëerd. In de inleidende woorden van de pastoor werd hij o.a. 
getypeerd als een trouw, betrouwbaar en stabiel mens.
Zijn vrienden van EMM herdachten hem ook als een trouw mens 
die 51 (!) jaar lid was van EMM. Binnen de club was hij een muzikant 
van betekenis; hij bespeelde nl. verschillende instrumenten. Bij de 
vele concerten, evenementen en reizen van EMM was Gerrie 
vrijwel altijd aanwezig en blies hij dus in menig opzicht zijn partijtje 
mee en zorgde daarbij vaak ook voor de vrolijke noot.
Ook in “Die Original Maastaler” heeft Gerrie zijn partijtje 
meegeblazen.
De neven en nichten hadden ook een heel goede band met 
Gerrie. Geen wonder, in hun woorden vertolkten zij de 
gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer die er was als zij samen 
waren met oom Gerrie en tante Els. 
In de advertentie van de oud-collega’s van Goss Contiweb B.V. 
wordt Gerrie gewaardeerd als de collega met de vele dienstjaren. 
Gedurende ruim 45 (!) jaar heeft hij voor deze BV gewerkt als 
assemblagemonteur van de machines. Zijn trouw, waarvan in de 
viering gewag werd gemaakt, kwam dus ook tot uitdrukking in zijn 
werkzame leven.
Na de viering vertrok de stoet naar het parochiekerkhof, 
daarbij begeleid door zijn familie, de vrienden van EMM, heel 
veel Heijenaren en oud-collega’s. Daar werd definitief afscheid 
genomen en werd zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd.
We vertrouwen er op dat hij nu is aangekomen in het huis van 
de vrede en in het eeuwige licht van zijn Schepper.

in memoriam: 
Gerrie koenen
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Fleur van Grunsven, Hommersumse-
weg 57, heeft op 17 augustus het heilig 
doopsel ontvangen.
Op 14 september zijn Jelle Wijers, 
Eekhoornstraat 16, en Youri Martens, 
Eekhoorn straat 9, gedoopt.
Wij wensen Fleur, Jelle en Youri 
een gelukkig en gezond leven toe, 
samen met hun ouders en overige 
liefhebbende familiel eden.

Doop

In oktober gaan we weer van start met de voorbereidingen voor de 
1e heilige communie die in het nieuwe schooljaar op 2e paasdag 21 
april 2014 om 11.00 uur gepland staat.
De communicanten zullen zich voorstellen tijdens de mis op zaterdag 
15 maart 2014 om 19.00 uur.
Indien uw zoon/dochter niet in Heijen naar school gaat maar wel hier 
de 1e communie wil doen, kunt u hem/haar opgeven bij de werkgroep: 
Mascha Hol (0485-542233) of Monique Kepser (0485-540550).
Opgeven graag vóór 31 oktober 2013.

Gezocht: een kleurenfoto
In 1969 is er ter nagedachtenis aan de Heijense slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog een speciaal raam, ontworpen en gemaakt door 
W. Klabbers uit Milsbeek, geplaatst in de doopkapel. In dit raam zijn de 
vernielingen en de wederopbouw verbeeld. De zon is het symbool 
van de nieuwe dag, nieuw licht en leven maar ook van Christus. De 
brede, blauwe streep stelt de Maas voor en het water van het doopsel 
waarin iemand herboren wordt. Het doopsel waarin het geloof wordt 
ontvangen en nieuwe hoop en leven opdaagt. Verder zijn de jaartallen 
1940 en 1945 te zien: begin en eind van de oorlog maar ook: 1940 – 
een jaar van dood, vernieling, geweld en haat; 1945 – een nieuw leven 
begint voor Heijen en omgeving.

Onlangs is dit raampje kapot gegaan en 
wij willen dit graag vervangen. Hiervoor 
zijn wij op zoek naar een duidelijke 
kleurenfoto van het raam. Hebt u een 
foto? U kunt deze inleveren bij G. 
Vloet, Beukenlaan 12. Uw foto wordt 
gekopieerd/gescand en daarna 
ontvangt u deze weer terug.
Hartelijk dank voor uw hulp.

1e heilige communie 
op 2e paasdag 
21 april 2014

oorlogsmonument: 
het raampje in de 
doopkapelNog even en dan is het alweer Kerstmis. 

En dan staat er buiten bij de deur van de 
kerk altijd een grote kerstboom.
Al enkele jaren hebben wij een (te grote) 
dennenboom bij iemand uit de tuin mogen 
halen. De boom wordt omgezaagd en 
opgehaald door onze vrijwilligers, u hebt 
er dus geen werk mee.
Hebt u een dennenboom die dit jaar als 
kerstboom bij de kerk mag staan, neem 
dan a.u.b. contact op met Jac Boekholt, 
Sleen 7, telefoon 531264. Bij voorbaat 
hartelijk dank, het kerkbestuur

Gezocht: 
grote 

dennen boom

Heisa
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GEZOCHT: ENTHOUSIASTE HORECA-ONDERNEMER!
Om het café (voormalig Faces) te huren met eventuele woning inpandig.Het pand is voor vele doeleinden geschikt, o.a.:- Bed and Breakfast - Catering- Café kleine kaart / Lunchcafé - Feesten / Partijen / koffietafels etc.-  Bruiloften, met mogelijkheid om de tuin erbij te betrekken voor evt. tent etc.

- Groot café, 120 staanplaatsen, 60 zitplaatsen- Geen lopende contracten met brouwers o.i.d.Te huur tegen een zeer interessante prijs!!! Wij willen namelijk dat deze 
horecagelegenheid blijft bestaan ten behoeve van het dorp.Voor vragen kunt u bellen met: 06 53 53 68 30of mailen met: chiefheijen@home.nl

Feest t.g.v. opening van de 

vernieuwde Beuken- en Boslaan.

Begin 2013 is de reconstructie van de Beukenlaan en de 

Boslaan met succes afgerond. 

De vuilwaterriolering is vervangen en er is een regen-

water riolering bijgekomen om de overlast bij hevige re-

genval te voorkomen op het laagste punt van Heijen. De 

Beukenlaan heeft een nieuw wegdek en geheel nieuwe 

uitstraling gekregen.  De Boslaan bleef zijn oude status 

behouden en kreeg zijn oude vertrouwde gebakken 

klinkers weer terug.

Om dit feit te vieren werden de bewoners van deze 

straten op ludieke wijze verrast, tijdens de jaarlijkse ju-

bileum buurtbarbecue op 17 augustus, door op cere-

moniële manier doorknippen van een lintje. De eer viel 

te beurt aan Ria en Jan Helmond als bewoners van de 

hoekwoning aan de Dionisiusstraat en de Beukenlaan. 

De weergoden waren ons goed gezind, zodat we tot 

laat in de avond konden feesten en met een voldaan 

gevoel over onze nieuwe LANEN naar huis zijn gegaan.

De barbecue commissie.

In de komende maanden gaat het Steunpunt  Mantelzorg aandacht vragen 

voor mantelzorg.

Deel 1   Mantelzorger, bent u dat?

Wat is nu eigenlijk mantelzorg? Is dat hetzelfde als vrijwilligerswerk? Nee, 

dat is niet hetzelfde. Mantelzorger ben je als je langdurig zorgt voor iemand 

die ziek of gehandicapt is. Dat kan een partner zijn, een broer of zus, een ou-

der of een kind of de buurvrouw of hartsvriendin. Het is dus iemand waar je 

een persoonlijke  band mee hebt. De zorg begint meestal met kleine dingen. 

Na verloop van tijd komen er steeds meer zorgtaken bij.

In Nederland zijn veel mantelzorgers: een op de vijf volwassenen geeft meer 

dan drie maanden of meer dan acht uur per week hulp aan een hulpbe-

hoevende  naaste. De helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.

Maar er zijn ook jonge mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de jongeren 

groeit op in een  gezin met een ouder of broer/zus die chronisch ziek of 

gehandicapt is, psychiatrische en/of verslavingsproblemen heeft. Jonge man-

telzorgers geven vaak praktische en emotionele steun.

Van alle mensen die werken is een op de acht mantelzorger. Om te  zorgen 

dat werk en zorgtaken goed te combineren zijn,  is voorlichting en advise-

ring van werkgevers en werknemers belangrijk.

Mantelzorgers ‘zorgen’ omdat zij het vanzelfsprekend vinden. Sommigen wil-

len helemaal geen mantelzorger genoemd worden of zij weten niet dat zij 

mantelzorger zijn. Mantelzorg heeft zeker mooie kanten: je kunt een ander 

helpen, het kan voldoening geven, het kan de band hechter maken. Maar het 

heeft ook moeilijke kanten: het kan veel geduld vragen, veel tijd in beslag 

nemen en het zorgen voor de ander kan ook gepaard gaan met allerlei 

gevoelens. Als de moeilijke kanten gaan overheersen  dan ligt overbelasting 

op de loer. Dan is het fijn om te weten waar je naar toe kunt  met je zorgen. 

Zijn er hulptroepen in de buurt die de zorg over kunnen nemen, zijn er 

mogelijkheden om op andere tijden te werken, is er een vrijwilliger zodat 

ik toch kan gaan stappen met vrienden? Als het vinden van antwoorden op  

deze vragen niet lukt denkt het Steunpunt Mantelzorg graag met u mee.  

Het kan niet genoeg gezegd worden: zorgt u voor een ander? Zorg dan ook 

goed voor uzelf!

Steunpunt Mantelzorg Gennep

Synthese telefoon: 0485-512934

10 November 2013 
Dag van de Mantelzorg.

Welkom in Heijen!
De Dalweg verkeert in topstemming! Daar kwam Sofie ter wereld, dochter van Gerwin en Desirée Janssen, zusje van Lara.Ook blije gezichten aan de Boxmeerseweg, daar werd Sterre geboren, dochter van Mario en Patricia Kessels en zusje van Michael, Robin en Michelle. En voortaan is Mario zelfs tegelijk met Sterre jarig!

Van harte gefeliciteerd!
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Geert, ons is ter ore gekomen dat 
jij eigenlijk kok bent en nu heb je 
een schildersbedrijf, hoe zit dat?
Geert lacht en vertelt zijn verhaal. Geert 
en zijn vrouw Mirjam komen allebei uit 
Boxmeer. Geert was bevriend met een 
broer van Mirjam en zo is het gekomen. 
Geert was inderdaad kok en werkte bij 
de Kromme Dissel in Heelsum. Culi-ken-
ners onder ons weten dat dit een heus 
sterrenrestaurant is. Na hun huwelijk, 32 
jaar geleden, ging het jonge stel dan ook in 
Heelsum wonen. Mirjam was werkzaam 
in de gezondheidszorg. Na Heelsum volg-
den nog diverse woonplaatsen verspreid 
over Nederland tot Geert 24 jaar gele-
den bij Restaurant De Mazenburg ging 

Nillessen Schilderwerk
geeft kleur aan je huis..

werken. Piet van de Mazenburg maakte hen attent op 
de te koop staande boerderij van Piet de Rijk aan de 
Diekendaal. Het stel ging kijken en was meteen verkocht. 
Het pand moest compleet gerenoveerd worden maar 
dat was een kolfje naar hun hand. Ook de vader van 
Geert, die in de bouw werkte, was enthousiast. Piet de 
Rijk had er zichtbaar moeite mee zijn huis te moeten 
verkopen.

Interview

Zoals je van ons gewend bent interviewen wij geregeld de bedrijven die 

in het Hèjs Nèjs adverteren en deze keer waren wij van harte welkom bij 

Geert (55) en Mirjam (54) Nillessen van Nillessen Schilderwerk aan de 

Diekendaal. Het is dat er een groot bord voor het huis staat, anders zou je 

echt niet bedenken dat hier een gerenommeerd schildersbedrijf gehuis

vest is. toen we afstapten voor het toegangshek klonk gelijk het woeste  

geblaf van hond Noortje. Dat het allemaal wel meevalt, blijkt meteen 

als je kennis hebt gemaakt met Noortjes super aardige baasjes Geert en 

Mirjam . Voor de zekerheid wordt Noortje, als we hebben plaatsgenomen 

op het ruime terras, naar de keuken verbannen van waaruit ze enige tijd 

zielig naar buiten gaat zitten kijken. 

we beginnen maar meteen met onze nieuwsgierige vragen.



Hèjs Nèjs
september 2013 25

LtC de Heikamp

Hij had een seniorenwoning aan de Beukenlaan gekregen. Geert en 
Mirjam kwamen met de oplossing: Piet mocht gerust zijn bonen, asper-
ges en kerstbomen in de tuin blijven verbouwen. Daar kon Piet vrede 
mee hebben en zo kwam het huis in handen van de familie Nillessen 
die inmiddels was uitgebreid met de kinderen Loesje (27), Marieke (23) 
en Guus (l8). De verbouwing heeft lang geduurd, maar het huis is nu 
een juweeltje. Eigenlijk zijn alleen de dikke buitenmuren blijven staan. 
De varkensstal, de koeienstal, alles is verdwenen en omgetoverd tot 
een zeer prettig woonhuis, waarin Geert de meeste klussen zelf gedaan 
heeft. Behalve koken had Geert namelijk nog een hobby. Hij schilderde 
graag. 

Na jaren in de horeca gewerkt te hebben kwam ongeveer acht jaar 
geleden de omslag. Geert werkte toen bij een groot advocatenkantoor 
net over de grens in Duitsland. Hij runde er het bedrijfsrestaurant dat 
op zeer hoog niveau stond. Toen de familie van de directie het restau-
rant overnam, wist hij het zeker. Het was tijd voor iets anders. En zo 
gebeurde het dat Geert’s beroep zijn hobby werd en zijn hobby zijn 
beroep. Geert ging in de leer bij een schildersbedrijf in Cuijk waar hij de 
fijne kneepjes van het schildersvak leerde. 

Zes jaar geleden was het zover. Hij voel-
de dat hij op eigen benen kon staan en 
startte met Nillessen Schilderwerk. Zijn 
eerste klant? Haha! Dat was Marcel Wil-
lems, de hoefsmid. Die kennen we! En 
vele klanten volgden. Zo verzorgde hij 
onlangs nog het binnenschilderwerk in 
Gemeenschapshuis D’n Toomp. Mirjam 
nam het administratieve deel van het 
bedrijf voor haar rekening. Verder werkt 
ze als zorgconsulent bij Pgb Moving, een 
bedrijf dat zich bezig houdt met het coa-
chen van mensen die bijvoorbeeld een 
PGB hebben of anderszins financiële on-
dersteuning nodig hebben. 

Stel, ik wil iets geschilderd heb
ben, hoe ga je dan te werk?
Geert: “ik kom langs en bekijk de klus. 
Het maakt niet uit of het gaat om het 
witten van een badkamer of dat het 
hele huis van binnen en van buiten 
moet worden geschilderd. Ik neem alle 
werkzaamheden aan. Dan maak ik een 
schatting van het aantal uren werk en de 
materialen die ik nodig heb. Zo heeft de 

Laat de kastjes eens een keer in een andere kleur 
schilderen, dan lijkt het weer een hele nieuwe keuken!

Wordt vervolgd op blz 27

Piet mocht gerust zijn bonen, asperges 
en kerstbomen in de tuin blijven 

verbouwen.



Boeren met ambitie

www.forfarmershendrix.nl

ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.  

Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het 

boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten, 

werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een 

tevreden klant.

Boeren met ambitie

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

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
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Interview

klant een idee van de kosten. De afrekening gebeurt op 
nacalculatie. Dat is voordeliger dan wanneer ik een kant 
en klare offerte moet maken. Meestal valt een offerte 
veel hoger uit, omdat ik dan de kosten wat hoger moet 
inschatten, voor als er iets tegenvalt. 

Als achteraf blijkt dat het meevalt, is dat nadelig voor de 
klant. Zo werk ik dus liever niet. Als ik aan een schilder-
klus begin, maak ik ‘m ook meteen af. Ik ben nooit op 
drie plaatsen tegelijk aan het werk.”

Aan welke schilderwerkzaamheden moet ik 
denken? 
Geert: “alle binnen- en buitenwerk, interieurs, kasten, 
restauratiewerkzaamheden. Als er nog meer werk-
zaamheden moeten worden verricht bijvoorbeeld glas-
zetten of het vervangen van een verrotte dorpel, dan 
haal ik daar andere vaklui bij. Ik beschik over een groot 
netwerk van zzp’ers hier uit de regio, en we gunnen el-
kaar de karweien die we zelf niet kunnen uitvoeren. Dat 
werkt ook veel sneller en goedkoper. Zo schakelen zij 
mij in als er schilderwerkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd. Op die manier houden we elkaar aan het 
werk: ieder zijn vak! 

Ik heb overigens nog een tip voor de mensen. Je zou 
bijvoorbeeld best een nieuwe keuken willen, maar ei-
genlijk zijn de kastjes nog wel goed en je geeft in deze 
crisistijd niet zo graag veel geld uit. Laat de kastjes eens 
een keer in een andere kleur schilderen, dan lijkt het 
weer een hele nieuwe keuken! 

En als je dat in de wintermaanden laat doen geldt er 
op schilderwerk nog een leuke winterschilderkorting. 
De BTW is momenteel maar 6%, dat valt dus ook 
mee. Ik werk altijd met eerste klas materialen en geef 
ruime garantie.. Ik kan buiten werken tot een tempera-
tuur van 0°C, zo goed zijn de materialen die ik gebruik. 
De buien radar wordt geregeld door mij geraadpleegd. 
Want regen is minder goed voor schilderwerk.” Het 
weer valt niet te plannen.

Als ik aan een schilderklus 
begin, maak ik ‘m ook 

meteen af.

En wordt er ook nog wel eens op sterren
niveau gekookt?
Mirjam: “degene die het eerste thuis is begint met 
koken. De kinderen vragen wel eens: kookt papa of 
mama. Papa’s kookkunst is favoriet, maar ik maak de 
lekkere stamppotten. Haha! Geert vindt het wel leuk 
groot uit te pakken met Kerstmis bijvoorbeeld. Zo 
verleert hij het niet!”

Nog andere hobby’s?
Het stel gaat graag motorrijden, ook een van de doch-
ters en beide schoonzoons hebben een motor. Gere-
geld wordt er door Nederland getoerd. Verder gaan 
ze graag uit eten, dat heeft natuurlijk met de hobby 
koken te maken. Zo ontspannen ze zich dus, want het 
runnen van een schildersbedrijf kost veel tijd en in-
spanning. 

Conclusie:
Inmiddels hebben wij al zoveel Heijense echtparen 
geïnterviewd die samen ondernemend zijn en een 
bedrijf runnen. Ook deze keer waren we weer onder 
de indruk van het verhaal dat Geert en Mirjam met 
ons en dus ook met jullie wilden delen. Neem zeker 
een kijkje op de website…..
Denk daarom als je eens schilderwerkzaamheden wilt 
laten uitvoeren aan:

Nillessen Schilderwerk
Diekendaal 13
6598 AG Heijen
Tel. 06 - 48 28 94 90
geertnillessen@gmail.com
www.nillessenschilderwerk.nl



 

Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

www.walk.nl
Openingstijden

Dinsdag t/m Zaterdag:
11.30 uur tot 22.30 uur

Zondag: 13.00 tot 22.30 uur

Maandag gesloten

zit 
weer 
in de 
maand
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de r van reclame! Het gehele jaar staan wij voor u klaar en streven 
we samen naar het beste resultaat. Wij kennen de kracht van 
identiteit en de mogelijkheden van reclame. Kom eens langs voor 
een sterke dosis creatieve vitaminen in onze tramhalte. 
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Carnivoor of herbivoor?
Wat een heerlijke zomer hebben we toch gehad en 
ook begin september ziet er veelbelovend uit. Lekker 
genieten nog van het mooie weer en als het kan de 
barbecue aan met heerlijk vlees of vegetarisch eten.
Deze keer een verhaaltje over een vleeseter (carni-
voor) en een planteneter (herbivoor).

Carnivoor.
22 juli 2013 gaat de telefoon. Met Paula Giepmans uit de 
Beukenlaan. Haar man Jan heeft een grote kever gevan-
gen die in de vijver rondzwom. Hij heeft hem in een potje 
gedaan en wil graag weten wat het voor diertje is. Na 
even doorgevraagd te hebben vermoeden we dat het 
een geel gerande waterkever is. Jan heeft een foto ge-
maakt en deze doorgestuurd (zie de foto bij dit artikel).
Het is inderdaad de geel gerande waterkever (Dytiscus 
marginalis). Het is een vrouwtje, te zien aan de groeven 
in het dekschild; mannetjes hebben een glad dekschild.
Er komen in Europa zo’n 150 soorten waterkevers voor, 
waarvan de geel gerande een van de vraatzuchtigste is. 

Vraatzuchtige kinderen
De larve van de geel gerande waterkever is nog vraat-
zuchtiger dan de kever zelf. Nadat de larve uit het ei is 
geslopen duurt het 5 tot 6 weken, waarin hij enkele ke-

ren vervelt, voordat de larve volgroeid is. Hij kan wel tot 
7 cm groot worden en hangt het grootste deel van zijn 
leven ondersteboven aan het wateroppervlak. Op deze 
manier ververst hij steeds de lucht via twee uitsteeksels 
op het achterlijf en ligt op de loer om prooi te verschal-
ken. Als er een klein visje of insect in de buurt komt is 
de larve plotseling zeer attent. Het lichaam wordt snel 
in aanvalspositie gebracht en met zijn krachtige kaken 
grijpt hij de prooi vast. Nadat de prooi leeggezogen is 
blijft er nog maar een slap velletje over. De larve laat dit 
vallen, en even later hangt hij weer klaar, de kaken uit-
nodigend open. Als de tijd rijp is kruipt de larve uit het 
water en verpopt zich in een holletje aan de oever. Na 
enkele weken komt de kever tevoorschijn, Waarna het 
hele spektakel weer opnieuw kan beginnen: Eitjes leg-
gen in stengels van waterplanten, enkele dagen wachten 
op de eerste kleine larfjes die al meteen beginnen met 
het vangen van kleine prooien, als ze zelf niet opge-
geten worden door grotere waterdieren zoals vissen, 
salamanders of een grotere broer of zus.… 
 
Het verhaal over de herbivoor lees je in de volgende 
editie.

Tot de volgende keer
Martha en Paul

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer



Hèjs Nèjs
september 201330

De woning, werd in 1891 gebouwd door de familie 
(Coen) Rutten, bakker en herbergier. Het pand kent 
vanaf het eerste moment tot heden een horecafunc-
tie, toen nog inpandig in het woonhuisgedeelte. In 1913 
wordt de stoomtramlijn van Nijmegen naar Venlo in ge-
bruik genomen. In Heijen wordt pal voor het pand van 
de familie Rutten een halte gesitueerd. In deze periode 
wordt een  café en kleine concertzaal aangebouwd aan 
de woning. In 1931 wordt de woning verkocht voor een 
bedrag van ƒ 12.000,- (minder dan € 5.500,=). Opval-
lend aan het café en zaal zijn de versierselen met de gele 
bak stenen aan de voorzijde.
De nieuwe eigenaren worden Wim Hermsen geboren 
13 juli 1892 en Dien van Iersel, geboren 14 september 
1896. Het pand, inmiddels bestaande uit ook nog een 
varkensstal en bakkerij, wordt voorzien van een kracht-
installatie en elektrisch licht. Het perceel loopt indertijd 
tot aan de huidige Dionisiusstraat en bevat een boom-

gaard met een 100-tal fruitbomen. De familie Hermsen 
exploiteert aan de toen nog Rijksweg A33, een tramhal-
te, bakkerij, winkel en café. Het is ook een van de eerste 
woningen in Heijen die beschikt over een telefoon, met 
telefoonnummer 6.

Wim en Dien houden ook een aantal varkens en een 
vijftal koeien. Daarnaast gaat Wim, in het gedeelte wat 
voorheen dienst deed als bakkerij, aan de slag als mo-
lenaar. 
De oorlogsjaren 1940-1945, komt het pand ook niet 
ongeschonden door. De inslagen van granaatscherven 

Hoofdstraat 15
Ditmaal zijn we op pad gegaan om ons door “de twee jantjes” (jan Hermsen en 

jan de Valk) te laten informeren over de geschiedenis van het huidige café zalen 

Schuttershof , aan de Hoofdstraat 15. eerdere adresseringen van het pand waren, 

Heijen a29 en rijksweg a33.  

Menigeen zal zich deze 
gezellige avonden nog 

herinneren en heeft hier zijn 
geliefde leren kennen.

Vroeger...
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De glas-in-lood ramen

en kogels zijn nog zichtbaar in de muren. Omdat tijdens 
deze oorlog de Heijense kerk wordt verwoest, wordt 
het café en de concertzaal van Wim en Dien ingericht 
als noodkerk. In het café voor de tap, waar toen een 
noodaltaartje stond werden in die periode zelfs enkele 
huwelijken gesloten.
Omdat al snel bleek dat de ruimte te klein was voor de 
vele kerkgangers, werd door de kerk een stuk aan de 
zaal aangebouwd. Vanaf dat moment verhuist het altaar 
van het café naar het nieuw aangebouwd gedeelte (ter 
plekke van het huidige podium). De twee grote ronde 
glas in loodramen, die in de zaal werden aangebracht 
zijn nog te traceren aan de buitenkant. Aan de zijde van 
de Hoofdstraat is in het zaalgedeelte aan de rechter-
zijde het glas-in-loodraam nog intact. In 1955 wordt de 
nieuwbouw kerk in gebruik genomen en kan het café 
en de zaal, waaraan dan een nieuwe toiletruimte wordt 
aangebouwd, weer gebruikt worden waarvoor het ei-
genlijk bedoeld is, namelijk voor maandelijkse dansavon-
den. Die worden in die tijd druk bezocht door jongeren 

uit de wijde omgeving. Menigeen zal zich deze gezellige 
avonden nog herinneren en heeft hier zijn geliefde leren 
kennen.
Ook nu vertelt menig voorbijganger, die even aanwipt 
bij Schuttershof over deze mooie, vervlogen tijd.
Wim overlijdt helaas al in 1958. Echtgenote Dien zet het 
bedrijf voort.

In 1972 wordt het pand door zoon Jan, geboren 6 juli 
1938, in zijn geheel gerenoveerd. De varkensstal en het 
bakkerijgedeelte worden afgebroken en een dakkapel 
wordt geplaatst aan de voorzijde. Jan trouwt in 1973 
met Mia van de Ven, geboren 15 maart 1941 en zij ne-
men hun intrek in de woning en worden de nieuwe 
uitbaters. Het pand krijgt eind jaren zeventig de naam 

Hoofdstraat 15

....En nu

Wordt vervolgd op blz 33

Dien is in die tijd nog vaak te 
vinden op haar vaste stekje bij 

de open haard in het café. 



Service Vonk Groep 

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 077 - 3981807 

F. 0487 - 502028 - E. info@vonk-service.nl - W. www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Wij zijn specialisten op het gebied van:

-    Sanitair
-    Verwarming
-    Service en onderhoud
-    Loodgieterswerk 

Maar ook specialisten op het gebied van duurzame installaties:

-    Zonnepanelen
-    Zonneboilers
-    Warmtepompen
-    Zonnekoeling

Wilt u meer informatie over een (duurzame) installatie? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op! 

Vakinstallateur

Adv. Vonk A5 algemeen.indd   1 30-01-2012   10:18:05

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl
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Stap in een compleet andere 
wereld in de nieuwste 
binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland en beleef de 'Reis 
om de wereld in 80 dagen'. 
Papa en mama zitten met een 
kopje koffi e 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! 

Vanaf 13 mei 2010 opent de Avonturen Speeltuin 

De Bergen haar deuren. Deze 2200m2 grote 

speeltuin is geheel in de nostalgische sfeer van 

‘Reis om de Wereld in 80 dagen’ ingericht om 

kinderen van 2 tot 11 jaar en hun ouders een 

fantastische middag te laten beleven. Kijk vanaf 

mei op www.debergen.nl voor het laatste nieuws, 

toegangsprijzen en arrangementen.

0485 33 54 50
www.debergen.nl

Avonturen Speeltuin
De Bergen
- Reis om de wereld in 80 dagen -

Stap in een compleet andere 
wereld in de nieuwste 

Avonturen Speeltuin
De Bergen
- Reis om de wereld in 80 dagen -Nieuw!

vanaf 13 mei

2010
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Reis  om de Wereld
Avonturen Speeltuin De Bergen

Een dagje strand
is dichterbij dan je denkt

Lekker een dag met het 
hele gezin er op uit? Heerlijk 

ontspannen op het zandstrand, actief de 
speeltuin in, ponyrijden, skelteren of roeien... 
het kan allemaal bij De Bergen! Beleef ook de 
gloednieuwe 2200m2 grote binnenspeeltuin 
in de nostalgische sfeer  van de ‘Reis om de 
Wereld in 80 dagen’. Papa en mama zitten 
met een kopje koffi e 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. 
Een gegarandeerd succes voor de hele 
familie, dus kom snel naar De Bergen en 
ervaar het zelf!

De Bergen, plezier voor jong & oud www.debergen.nl
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Hoofdstraat 15

Schuttershof, met het logo van het schuttersgilde. Dit 
vanwege het feit dat al sinds jaar en dag het Heijense 
gilde haar  “hof” heeft in het café en de zaal. Moeder 
Dien blijft tot aan haar dood in 1985, in de zij-aanbouw 
van de woning, aan de Heesweg wonen. Dien is in die 
tijd nog vaak te vinden op haar vaste stekje bij de open 
haard in het café. 

 

In 1991 verkopen Jan en Mia het pand aan Jan en Wilma 
de Valk. Zij waren vanaf 1981, tot dat moment, de uit-
baters van Cafetaria de Schnitzel in Heijen. Het geheel 
wordt door hen in die tijd nog eens gerenoveerd.

Jan vertelt  dat de Heijense Carnavalsvereniging vroeger 
haar basis had in Café Heijen Zuid bij Corrie Deenen. 
Op enig moment werd dit café voor de Carnavalsrecep-
ties en festiviteiten te klein, en werd met “handjeklap” 
uitgeweken naar Schuttershof. In een ludieke optocht 
werden alle prinsenfoto’s, in juni 1997, verhuisd van café 
Heijen Zuid naar Schuttershof. Daarbij is een stukje be-
hang vanuit café Heijen Zuid meegegaan. Op dit behang 
van Corrie prijkt jaarlijks de foto van de nieuwe Carna-
valsprins in het café van Schuttershof.
Tijdens de eeuwwisseling ontstond door toedoen van 
een groep Heijense jongeren spontaan een feestavond, 
van waaruit de groep Slashback is ontstaan. 
In Schuttershof vinden nog wekelijks kaart- en biljart-
avonden plaats, maar ook activiteiten als het jaarlijkse 
Heijen Open Air, en voetbalinterlands met tribune en 
groot scherm in de zaal.  

Op dit behang van Corrie 
prijkt jaarlijks de foto van de 
nieuwe Carnavalsprins in het 

café van Schuttershof.

	 Sint	Janstraat	14		I		Ottersum
Tel.	(0485)	51	22	06		I		www.vangoethem.nu

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

Goed van van Goethem
Kwaliteit	in	kunststof	en	aluminium

G43_022781.indd   1 25-03-13   13:42
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Naailessen naar eigen wensen                                                                                           

Een modevakschool waar je terecht kunt 
voor vakopleidingen, hobbynaailessen en 
patroontekenen. 
Maar waar ook zeker beginners de eerste 
handigheidjes binnen het naaivak kunnen 
leren.
Iedereen kan en mag werken naar eigen 
wensen en op eigen tempo.

Heb je interesse? Hilda Frenken
 Oude kerkstraat 18
Bel of mail dan!!!!!!!! 5854 AC Bergen

0485-343632
hilda-frenken@ziggo.nl       



Colofon

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

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

abonnement Hèjs Nèjs aanvra
gen: bij voorkeur per email: henk.
kerkhoff@heijen.info eventueel 
per telefoon 0485513506. kosten 
per jaar: € 25, exclusief verzend
kosten; inclusief verzending in 
Nederland € 50,

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

wilt u lid worden van vereniging 
Hèjje Mojjer? 
Stuur een email naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697 

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 

redactie:
Hans Boekholt 
Marjo Boekhorst 
Henk kerkhoff
erica reintjes 
ricky reintjes

advertenties en verspreiding:
jan teerling, 0650805738 

fotografie:
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Harrie janssen
jos van der Venn

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 aZ Heijen
telefoon: 0485513506 

ontwerp en realisatie:
roverMediaGroup
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
Boumans & Verhagen
kasteelstraat 16 Heijen

oplage:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

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

agenda en belangrijke telefoonnummers

Zondag 29 september
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Gassel 1

Donderdag 3 oktober
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 13 oktober 
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 13 oktober 
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – GVV’57  1

Donderdag 24 oktober
19.30 uur Zaal Schuttershof 

Zij Aktief - 
Textiel en kleding van vroeger

Zaterdag 2 november
20.00 uur D’n Toomp

Fanfare E.M.M. - Uitwisselingsconcert

Zondag 3 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Ulysses  1

Donderdag 7 november
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 10 november
09.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 10 november
11.00 uur D’n Toomp

Zonnebloem afd. Heijen - Hobbybeurs
 

Zaterdag 16 november
21.00 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - 
Gezamenlijk Openingsbal

Zondag 17 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – HBV  1

Donderdag 21 november
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Creatieve avond Dekopage

Vrijdag 22 november
Zaterdag 23 november

20.11 uur Zaal Schuttershof 
C.V. De Wortelpin - Zittingsavonden

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 29 oktober 2013.

agenda 2013 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

Bibliotheek op school   
voor kinderen van 0 – 12 jaar
Iedere dinsdag 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:   
Milieuklachentelefoon  043 - 3617070

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

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefnagel 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



Woonboulevard novium - WijchenseWeg 150 nijmegen - Tel. (024) 344 44 66
dorpsTraaT 17 geffen - WWW.vanderheijdenmeubelen.nl

1001
mogelijkheden!

dus wat u ook zoekt,
wij hebben een

oplossing op maat

graTis haal- & brengservice

de grooTsTe collecTie relaX-
fauTeuils van nijmegen e.o.!


