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Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Tijdens kerst en 
nieuwjaar je  

bankzaken regelen?
Veilig en snel  
via internet

Al weer  de laatste uitgave van Hèjs Nèjs van 2013. Er waren vragen over de 
juiste schrijfwijze van Hèjs Nèjs. Dat hebben we onderzocht en inderdaad: Hèjs 
Nèjs is volgens de regels van het dialect niet juist geschreven. Meer hierover 
elders in dit nummer. Verder een tweetal ingezonden gedichten in de kerstsfeer, 
interviews met het kerkbestuur en het gregoriaans zangkoor en heel bijzonder met Anouk, dochter van Silvia 
Voss. De Stichting Voorkom! was bij De Heggerank. Een verslag hiervan. In de column komt een tweede entree 
van Heijen in beeld. Riet en Gerrie hebben weer een Heijens gebouw besproken. Aan het eind van het jaar 
willen wij u danken voor alle aandacht en ingezonden bijdragen, onze adverteerders die het voor een belangrijk 
deel mogelijk maken dat ons blad gratis verspreid kan worden en ook onze gastschrijvers. Tot slot wensen wij u 
fijne feestdagen en een heel voorspoedig nieuw jaar. En natuurlijk weer veel lees- en kijkplezier.
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Die enorme eiken en linden aan het begin van de vernieuwde 
Hoofdstraat hebben meer gezien dan u, geachte lezer. Want 
ga maar na, ze zijn gewoon ouder dan een mensenleven! Ooit 
tufte hier de tram voorbij, ze hebben de tweede wereldoorlog 
van dichtbij meegekregen, maar anders dan de oude kerk wel 
overleefd. Voor hen geen kogelgaten of granaatscherven.  In 
tegendeel: anno 2013 blaken ze van gezondheid. Ze vormen 
ongewild een prachtige poort aan de noordkant van Heijen. 
Bij de bijeenkomsten over de voorbereiding van de recon-
structie gingen er in de zaal stemmen op om alle relicten van 
de oude Hoofdstraat maar te kappen en uitsluitend nieuwe 

Entree van Heijen
deel 2

bomen aan te planten. Gelukkig wees de dagvoorzitter op 
de waarde van deze bomen, die je zo in de schoot geworpen 
krijgt. En voordat nieuwe aanplant groot is, is volgens een oud 
en wijs gezegde de planter al lang dood. Dan heb ik het nog 
niet eens gehad over de onverlaten die de meeste van de eerste 
serie lindenboompjes naar de gallemiezen lieten gaan. Het le-
ven van een jonge, veelbelovende lindenboom gaat niet over 
rozen! Hopen, dat de huidige serie nog een jaartje doorgroeit 
en dik genoeg wordt om nieuwe aanvallen te kunnen weer-
staan. 
Voordat je Heijen aan deze kant binnenrijdt moet je eerst 
over de veelbesproken kruising, met twee aansluitingen op 
de hoofdroute. Onduidelijkheid voor het verkeer, behalve 
voor dat dat de hoofdroute van het Hoogveld naar Gennep 
en vice versa rijdt. Vriend en vijand zijn het erover eens, dat 
een rotonde hier dé oplossing is, maar ja….daarvoor is (nog) 
geen geld. En onze eiken en linden met al hun levenservaring 
schudden het wijze hoofd, wiegend in een winters briesje en 
denken hier het hunne  van, ons gewone stervelingen in ver-
twijfeling achterlatend.

Het team van Heijen D1 is 
onlangs kampioen geworden. 
De titel werd veroverd in 
Boxmeer, waar Olympia’18 D4 
met 0-5 werd verslagen. 
Voor een aantal spelers is dit 
het eerste kampioenschap in 
hun carrière, dus extra reden 
voor een feestje. Proficiat aan 
het team en de leiding.

Column

Heijen D1 kampioen in najaarscompetitie

het uitgelaten kampioensteam Heijen D1
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Ook dit jaar wordt er in Heijen weer een oliebollenactie 
gehouden. Dit jaar zorgen Friso en Ellen van Eeterij Heijs 
Hepke samen met V.V. Heijen voor de lekkerste oliebol.
De oliebollen worden vanaf 9.00 uur huis aan huis 
verkocht. Daarnaast zijn de oliebollen ook bij het Heijs 
Hepke, Hoofdstraat 36, te koop.

De opbrengst van de oliebollenactie komt ten goede aan 
de jeugdafdeling van V.V. Heijen.
V.V. Heijen en  Eeterij Heijs Hepke wensen iedereen een 
gezond en sportief 2014.

Oliebollenverkoop
op 31 december in Heijen

Verenigings- en ander nieuws
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Optreden fanfare EMM

Wat is er nu leuker dan samen met 
leeftijdsgenootjes muziek te maken? Samen 
spelen voor Sinterklaas met zijn pieten, voor de 
juffen en meesters en voor alle klasgenootjes, 
super leuk!
En muziek maken is niet alleen leuk, maar ook 
goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Het 
stimuleert, vermindert concentratieproblemen 
en verbetert de motoriek.
Kortom, muziek maken is gezond! Iedereen 
kan het leren. Verborgen talenten zijn vaak 
dichterbij dan je denkt… Zie op de foto het 
resultaat!

Verenigings- en ander nieuws
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Vrijwilliger van het jaar
Kent u iemand die het verdient om een keer in het 
zonnetje gezet te worden voor zijn of haar vrijwillige 
inzet voor de gemeenschap van Heijen, dan kunt u 
deze persoon tot 10 februari 2014 aanmelden door 
een aanmeldformulier op te vragen bij hejjemojjer@
heijen.info of even te bellen met 0639897697.

Contributie 2014
IAfgelopen jaar hebben we 311 leden gehad, en voor 
de ontvangen contributie hebben we van alles kunnen 
organiseren in en voor het dorp. Zeker zo belangrijk 
is dat wij tijdens overleggen met de gemeente of 
andere instanties kunnen spreken namens een groot 
aantal mensen. Voor de toekomst staat er van alles te 
gebeuren in Heijen en moeten de gemeentes meer 
gaan doen aan bijvoorbeeld de zorg. Burgerparticipatie 
wordt steeds belangrijker en er zal steeds meer 
verlangd worden van dorpsraden, dorpsverenigingen 
en buurtorganisaties. Op zo’n momenten is een 
ledenaantal belangrijk om te kunnen spreken namens 
een grote groep mensen. 

Daarom vragen wij U met klem om lid te 
worden of te blijven van Hèjje Mojjer.  

Begin volgend jaar komt in de Hèjs Nèjs komt een 
bijlage voor de contributie van 2014.
Hierop kunt U weer kiezen voor contant, overboeking 
per bank of automatische incasso. Indien u dit jaar al 
voor automatische incasso gekozen hebt dan wordt de 
contributie automatisch afgeboekt.

2013
2013 zit er al weer op en wederom kunnen we 
terug kijken op een mooi jaar. De kerstboom aan de 
Hoofdstraat staat al weer te stralen met daarin de zelf 
beschilderde kerstballen gemaakt door de kinderen 
van de Heggerank. 

De Heisa was wederom een succes en was er voor 
iedereen wel wat te doen. Vooral het weer op de 
zondag maakte het een onvergetelijk feest. Momenteel 
is de Heisagroep al bezig met de voorbereidingen voor 
de Heisa van 2014 en gezien de plannen belooft dit 
weer een groot succes te worden. Verder hebben we 
een lentespeurtocht door het dorp gehad en werd de 
kermis op unieke wijze geopend met een bioscoop 
voor de jeugd, ook in 2014 zal de jeugd van Heijen niet 
vergeten worden. 
Ook hebben we veel kunnen lezen over het dorp 
Heijen en de mensen die er wonen in het Hèjs Nejs. 
Al het actueel nieuws en mededelingen kunt u dagelijks 
lezen op www.heijen.info . Kijk op de site maar eens 
bij diversen en dan bij foto/video. Hier kunt u nog een 
keer genieten van foto’s en filmpjes van bijna alles wat 
er in Heijen gebeurd is.   

2014
Wanneer de plannen voor het dorp uitgevoerd gaan 
worden willen we meer gaan doen aan de uitstraling 
van het dorp. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankjes, 
bloembakken, dorpentree enz. 
Ook gaan we onderzoeken of er behoeftes zijn aan een 
klussendienst, een vrijwilligerspool of andere dingen die 
de inwoners ten goede komen . 
Heeft u nog ideeën of opmerkingen voor de vereniging 
dan kunt u deze doorgeven door een mailtje te sturen 
naar hejjemojjer@heijen.info .

Tot slot
Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling en een 
fantastisch en gezond 2014. 
Wij danken iedereen die zich afgelopen jaar ingezet 
heeft voor onze vereniging en dus ook voor de 
leefbaarheid in Heijen en wij zien de toekomst dan ook 
positief tegemoet.

Bestuur Hèjje Mojjer.

Bericht van het bestuur

Bericht van 
het bestuur 
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Voor de kersteditie van het Hèjs Nèjs zijn we langs gegaan bij het Kerkbestuur. Kerstmis is 
verankerd in ons bestaan, dit wordt door iedereen gevierd. Het openbare leven ligt heel even 
stil en er is tijd voor reflectie. Het is heel interessant te vernemen hoe er achter de schermen 
gewerkt wordt.

Wie zitten er in het Kerkbestuur en wat 
zijn hun taken?
Het Kerkbestuur van Heijen bestaat 
uit vijf personen. Pastoor Harry Reijnen 
is uiteraard voorzitter en heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
pastorale zaken. De praktische zaken 
worden door de overige leden van het 
kerkbestuur behartigd. 

Vicevoorzitter is Harrie Ronnes. Hij 
beheert de pachtzaken, de gebouwen 
en de bouwtechnische aangelegenheden 
en houdt toezicht op het kerkhof. Tiny 
Maas beheert de ledenadministratie en 
heeft toezicht op het reilen en zeilen van 
het kerkhof en werkt nauw met Harrie 
samen.

Gerrit Vloet is penningmeester. Hij 
is samen met Mia Schoofs, die de 
administratie van de kerkbijdragen 
bijhoudt, verantwoordelijk voor alle 
financiële zaken, afdrachten en de jaarlijkse 
verslaglegging aan het Bisdom, het maken 
van begrotingen en eindafrekeningen. 
Gerrit stopt hier echter mee vanaf 1 
januari 2014 en men is dus naarstig op 
zoek naar een nieuw bestuurslid. 

Truus Lamers neemt de secretariële taken 
voor haar rekening. Zij is het “postadres” 
van het Kerkbestuur en Bisdom. En zij is 

De stekker eruit,

de contactpersoon naar het Bisdom als het gaat om 
het aanvragen van subsidies.
Gonny Ruhl tenslotte is bestuurslid en notuleert de 
vergaderingen, zorgt voor de agenda en verricht allerlei 
hand- en spandiensten. (Genoemde Tiny Maas en 
Mia Schoofs maken geen deel uit van het kerkbestuur.)

Maar er is meer..
We kijken ervan op als het kerkbestuur ons vertelt dat 
er wel tachtig vrijwilligers actief zijn rond het Heijense 
kerkgebeuren! Maar als ze ons uitleggen wie dat zijn en 
wat ze doen begrijpen we het wel.
Het is onmogelijk iedereen bij naam te noemen 
dus beperken we ons tot de taken die vrijwilligers, 
sommigen al jarenlang, uitvoeren.

Allereerst iedereen die te maken heeft met de vieringen:
Het Gregoriaans koor (lees hierover elders in dit 
nummer) en het gezinskoor. Dit laatste verzorgt de 
diensten, steeds de vierde zaterdag van de maand.
De cantoren (begeleiders van de volkszang) en de 
organisten.
Lectoren, die de lezingen verzorgen.
Kosters: de Heijense kerk telt er drie.
De groep collectanten in de kerk tijdens de dienst. 
De acolieten.
De groep vrijwilligers die de woord- en gebedsdiensten 
voorbereiden en erin voorgaan; zij verzorgen ook de 
avondwaken in overleg met nabestaanden.
Begeleiders van de kindernevendiensten. Een familie-
liturgiegroep voor de invulling van de gezinsmissen.
De groepen ouders die de voorbereidingen treffen 
voor de eerste Heilige Communie en het Vormsel. 

Interview

dat nooit!
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het overkoepelend orgaan. Daar vinden 
vergaderingen plaats over pastorale en 
financiële zaken. Parochies trekken vaak 
samen op, maar blijven financieel apart. 
Dat geldt ook voor Heijen: er is een 
samenwerkingsverband met Afferden 
en Siebengewald. Dat wil zeggen, men 
deelt alleen de diensten van de pastoor, 
voor het overige voert ieder zijn eigen 
beleid. Dit samengaan noemt men een 
cluster. Aan verdere samenwerking met 
de parochies Afferden en Siebengewald 
(HAS) wordt gewerkt. Er is al geregeld 
gezamenlijk overleg.

Hot item is het nieuwe centrumplan 
voor Heijen. Daarin is ook het 
opknappen van het kerkplein voorzien. 
Wat vindt het kerkbestuur hiervan?
Over één ding zijn ze het eens. Ze staan 
achter het opknappen van het plein. Ten 
aanzien van het gebruik van het plein, in 
het bijzonder de plaatsing van de kermis 
voor de kerk, stuit op bezwaren bij het 
kerkbestuur. 

Degenen die zorgen voor de versiering in de kerk, onder andere met 
Kerstmis, en de bloemen door het hele jaar heen.
Luiden van de klokken bij afwezigheid van de pastoor. 

Maar ook niet te vergeten: de groenploeg, zij die het groen rond de 
kerk en het kerkhof in orde houden. 
Zo zijn er ook drie poetsploegen die elk twee maal per jaar de kerk 
poetsen. 
Ook is er een groep die zorgt dat het koper er weer netjes uitziet.

Zeer belangrijk is de groep die ieder jaar de formulieren voor de 
kerkbijdragen rondbrengt en later ook weer ophaalt. Veelal dezelfde 
personen die vroeger de Heisa rondbrachten en nu het Hèjs Nèjs.

De contactpersonen naar de media: zij verzorgen de Heisa pagina 
in het Hèjs Nèjs, leveren de kerkberichten aan voor de Maas & 
Niersbode en www.heijen.info en schrijven in memoria. 

Kortom, haast te veel om op te noemen! Het kerkbestuur en vooral 
pastoor is heel blij met al die hulp.

Hoe worden de beslissingen over het wel en wee in de kerk 
genomen? Is er een soort ledenvergadering, zoals verenigingen die 
ook kennen?
Dat blijkt niet het geval te zijn. Het is gebleken dat de animo voor 
het bijwonen van een dergelijke vergadering miniem is. Vroeger 
gebeurde dit wel. Besluiten over het onderhoud van de kerk ligt 
bij de eindverantwoordelijke: het Bisdom. Dichterbij is het dekenaat Wordt vervolgd op blz 11

Interview

Het kerkbestuur: Gerrit Vloet, Harrie Ronnes, pastoor Harry Reijnen, Truus Lamers en Gonny Ruhl
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open op afspraak - langeven 17 - 6598 md heijen - tel: 06-10601856

Uw adres voor:
- Reparaties
- Trouwringen
- Gedenksieraden
- Graveren in tal van sieraden
- Bestaande ringen veranderen
- workshops geven in eigen atelier
- zetten van stenen in tal van metalen
- schilden voor gilden, bedrijven, verenigingen

Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

BEWUST  BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!

Varkensvlees: Le Porc Fermier, 
afkomstig uit de Belgische Ardennen.

Geen medicijnen, verse buitenlucht, leven op stro 
en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)

Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig 
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen

Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven 
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Een lekker stukje verantwoord vlees 
voor elke gelegenheid
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Interview

Hoe ziet het kerkbestuur de toekomst? Het kerkbezoek loopt al 
jaren terug en hoe denkt men het financieel te redden?
Pastoor meent dat het kerkbezoek de laatste jaren vrij constant is 
gebleven. En, zo betoogt hij, “ook al zitten er weinig mensen in de kerk, 
ik vind het altijd zinvol. Het motiveert en stimuleert mij. De stekker 
eruit, dat nooit! We zijn er trots op dat we deel uitmaken van een 
wereldkerk.” 

Maar financieel zijn er wel zorgen. Het is erg moeilijk om de parochie 
draaiende te houden. Je leest vaak in het Bisdomblad, dat die en die 
kerk is gesloten, of die en die parochies zijn samengevoegd. In het 
Bisdom Roermond, waar Heijen onder valt, is men wat terughoudend. 
Men probeert toch allerlei oplossingen te vinden. Het gaat hier meestal 
om kleine dorpen en/of grotere plaatsen waar meerdere kerken op 
niet al te grote afstand van elkaar staan. 

“Het is moeilijk”, aldus de penningmeester, “om niet in te teren op het 
kapitaal. De energiekosten rijzen de pan uit. We zijn nu bezig met het 
opknappen van het uurwerk in de toren. Dan blijkt dat niet alleen de 
wijzers moeten worden vervangen, maar ook de aandrijving ervan. 
Daar hadden we niet op gerekend. De luidklokken zijn gereviseerd 
en we hebben onlangs nieuwe elektrische bedrading en een nieuwe 
meterkast geïnstalleerd. Ook het orgel krijgt in het voorjaar een 
opknapbeurt en in de doopkapel wordt het herinneringsraam 
vervangen omdat deze stuk is.”

De Dionysiuskerk in herfsttooi

Het Kerkbestuur, bij monde 
van pastoor Reijnen, heeft 
een grote wens, namelijk dat 
veel mensen bijvoorbeeld 
met Kerstmis de weg naar de 
kerk zullen vinden. De deuren 
staan wagenwijd open, aldus 
pastoor.

Iedereen een gezegend 
kerstfeest toegewenst.

De inzet van iedereen is geweldig en het 
is ongelooflijk wat er in samenwerking 
gedaan wordt. De wekelijkse vieringen 
trekken een vast, maar geen groot 
aantal bezoekers. Daar tegenover 
staat dat de bijzondere vieringen zoals 
Kerstmis, eerste communieviering, 
begrafenissen en de Allerzielendienst 
met de lichtjesoptocht naar het kerkhof 
wel weer druk bezocht worden. De 
betrokkenheid bij de kerk is duidelijk 
veranderd.
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Interview

In deze rubriek gaan wij op zoek naar Heijenaren die Heijen hebben verlaten en elders 
hun plek hebben gevonden. Deze keer een heel bijzonder iemand. Anouk Voss, die zes 
maanden oud haar moeder verloor en nu opgroeit in het noorden van het land.

Negen jaar geleden, op vrijdag 10 
december 2004 tijdens de Zittingsavond 
van de Wortelpin, deed een bizar gerucht 
de ronde. Er zou iets aan de hand zijn 
met onze dorpsgenote Silvia Voss. De 
volgende dag drong de tragische waarheid 
door in heel Heijen. Silvia Voss, 36 jaar 
oud en moeder van de zes maanden 
oude Anouk had door zinloos geweld 
het leven verloren. Een week later namen 
familie, (muziek)vrienden, collega’s en tal-
loze kennissen op een indrukwekkende 
manier afscheid van haar. In de bomvolle 
kerk was niemand die zich niet afvroeg 
hoe het verder zou gaan met baby Anouk. 
Hieronder vind je het antwoord.

Annie Voss
Allereerst spraken wij met de oma van 
Anouk: Annie Voss. Gelukkig is het contact 
tussen Annie en Anouk nooit verwaterd, 
integendeel, het lijkt erop dat de band die 
de twee hebben steeds sterker wordt. 
Er gaat geen dag voorbij of Annie denkt 
aan haar verloren dochter en aan haar 
kleindochter Anouk. Het verdriet heeft 
een plaatsje gekregen, maar is nooit 
ver weg. Annie is dit jaar 80 geworden, 
een mijlpaal en ook een moment van 
bezinning. 

Vragen aan Annie:
Kun je in het kort vertellen wat er met 
Anouk gebeurd is direct na de gebeurtenis 
en wat er in de eerste jaren van Anouks 
leventje is gebeurd?

Annie: “Na een korte termijn van crisisopvang is Anouk 
geplaatst in een heel fijn pleeggezin. Die familie was 
dol op Anouk, de pleegvader zei wel eens: “ Als ik haar 
kruipend terug kon halen dan deed ik het.” Na anderhalf 
jaar kwamen een oom en tante van Anouk in beeld, 
die hun hart en hun huis openstelden voor Anouk. Ze 
woonde eerst in Zeeland en daarna is het hele gezin 
inclusief Anouk naar een plattelandsgemeente in het 
noorden van het land verhuisd.“

Anouk woont nu dus een eind hier vandaan, hoe vind 
je dat en hoe ga je daarmee om?
“Het is wel ver weg, dat klopt” zegt Annie” en dat is 
voor Anouk en voor mij natuurlijk niet zo leuk. We 
hebben wel vaak telefonisch contact en dan vertelt ze 
ook altijd honderduit. Ik zie haar gemiddeld twee keer 
per jaar.”

Hoe zou je Anouk willen omschrijven?
“Ze heeft best veel van Silvia, dat is duidelijk! Ze houdt 
van lezen, shoppen en kleren bij elkaar passen. Ze is 
ook pittig, ze laat zich niet de kaas van het brood eten! 
Een eigen willetje, maar dat had Silvia ook. Gelukkig 
krijgt ze heus niet in alles haar zin en dat is goed. Ze is 
ook heel gevoelig en meelevend.”

Wat hoop je voor de toekomst van Anouk?
Annie: “Ik hoop dat ze opgroeit tot een sociaal iemand, 
zoals haar moeder. Dat mag ik toch hopen? En dat 
ze haar steun en kracht in haar naaste omgeving kan 
vinden. Maar ik zie gelukkig ook dat de vriendinnen van 
Silvia hiervoor openstaan.
Dat ze een leuke opleiding gaat doen waar ze 
voldoening in kan vinden. En dat ik haar nog heel lang 
mag zien opgroeien! Maar ja, dat is de vraag!”

Hoe is het toch met.....
Anouk Voss
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Anouk
En dit is het verhaal van Anouk, naar aanleiding van de vragen die we 
haar hadden toegestuurd:

Hallo, ik ben Anouk. 

Op school nu in groep 6 heb ik een leuke meester die grapjes maakt. Ik 
heb veel vriendinnen op school en ook de jongens zijn mijn vrienden. 
Ik doe niet veel spelletjes, we spelen veel in een groepje.
Mijn zwemdiploma A en B heb ik gehaald toen ik zes jaar was. Voor B 
hoefde ik maar 2x te zwemmen.
Ik woon bij mijn moeder, vader en zussen op een boerderij. We 
hebben paarden, katten en honden. Mijn lievelingspaard is Abdahl.
Speelgoed vind ik niet leuk, met de kinderen spelen wel en ja, ik dans 
graag en kan niet goed stilzitten.
Oma is echt heel sterk. Ze zegt ook altijd: “samen sta je sterk, alleen 
niet. Al zijn we zonder Silvia, toch gaat het leven door, want je hebt 
elkaar nog”, zeggen we dan. We vinden het ook jammer dat we zo ver 
uit elkaar wonen. 
Ik houd erg van shoppen en oma zegt dat ik het shoppen van mama 
Silvia heb. 
Waar ik vaak aan denk is aan het leven, ik bedoel het missen van 
mama en waarom ze om het leven is gebracht door zinloos geweld. 
Ik word hier wel soms bang van wanneer ik aan Silvia denk.
Kijk naar de toekomst en niet naar achteren, want dat is niet te 
veranderen.

Knuffels van Anouk.

Kerstwens
Onze kerstwens is dat Anouk, Silvia’s 
grootste trots, op een veilige manier 
mag opgroeien tot een mooi mens. 
De basis hiervoor wordt zonder meer 
gelegd in het liefdevolle gezin waar ze 
nu is.

Tot slot
Op verzoek van Anouk publiceren 
we geen foto van haar. Uiteraard 
respecteren we dat.
Maar ze stuurde ons gelukkig wel mooie 
foto’s van haar paard Abdahl. 

Abdahl, het paard van Anouk

Abdahl in de sneeuw
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Het Gregoriaans Koor oefent voor het kerstfeest

Niet weg te denken uit 
het religieuze leven in Heijen: 

Het Gregoriaans Koor
In de aanloop naar het kerstfeest leek het ons een goed idee te gaan praten met de leden en de diri-
gent van het Gregoriaans Koor. Dit koor, dat al decennialang in de luwte van ons dorpsleven bestaat 
verdient het, zo menen wij, eens op een andere, wat persoonlijker manier voor het voetlicht te komen.

Het Koor
Op een gure novemberavond melden wij 
ons in het zijzaaltje van de Dionysiuskerk, 
waar de repetitie van het koor onder 
leiding van Steven Gerrits volop aan de 
gang is. Voor de foto zingen ze nog even 
lustig verder. Steven begeleidt de heren 
op het orgel en zingt zelf ook mee. Dan 
nemen we met zijn allen plaats aan de 
ronde tafel en stellen we onze vragen. 
Eerst aan de dirigent.

Steven, wat is er zo mooi aan Gregoriaans 
gezang?
Steven antwoordt, en de hele groep 
beaamt dat ook, “ het geeft rust als het 
mooi gezongen wordt. Het heeft iets 

sereens qua klank. Daar zijn we ook steeds naar op zoek. De beleving 
is voor de koorleden zelf wel wat verschillend, dat ligt heel persoonlijk. 
De repetities zelf zijn minder rustig en sereen. Het zijn beslist geen 
slaapliedjes die we zingen! Het is eeuwenoude muziek maar blijft goed 
in het gehoor liggen. Gregoriaans wordt voornamelijk door mannen 
gezongen.” 

Hoe komen jullie aan de liederen?
Men put de liederen uit een heel oud liederenboek getiteld Graduale 
Romanum. Dit boek omvat ruim negenhonderd bladzijden met 
Gregoriaanse gezangen. Allemaal in het Latijn. Het is heel oud 
repertoire. Er zijn dus liederen genoeg. De koorleden hebben niet 

Het zijn beslist geen slaapliedjes 
die we zingen!
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Interview

altijd een idee wat voor tekst ze zingen. Er is daarvoor een Latijns 
woordenboek voorhanden. Steven: “Latijn is wel een oude taal, maar 
nog steeds een levende taal.” 

Historie van het koor
Ger Schouten vertelt: “Tot tien jaar geleden was Sjef Kessels onze 
dirigent en organist. Hij moest helaas vanwege zijn gezondheid 
hiermee stoppen. Omdat enkele leden van ons koor connecties 
hadden met de gemengde zangvereniging “De Maasklanken”, waarvan 
Steven Gerrits destijds dirigent was, kwam het idee om te informeren 
of Steven deze plaats zou willen innemen. En ook hebben we in die 
tijd onderzocht of er een samenwerking met het Gregoriaans koor 
van de St. Martinus parochie uit Gennep mogelijk zou zijn. Steven 
Gerrits was tevens dirigent organist van genoemd koor.

Na een proefperiode van enkele maanden hebben we besloten tot 
samenwerking. Ons koor bestaat al tientallen jaren, maar sinds tien 
jaar dus in de huidige samenstelling en dat bevalt prima. Het koor telt 
acht zangers plus Steven. Steven zorgt voor de begeleiding op het 
orgel, maar bij veel liederen wordt er niet gespeeld en dus a capella 

gezongen. Al hebben we in het verleden 
bewust voor gekozen om Gregoriaans 
te zingen, er worden soms ook wel 
Nederlandse liederen gezonden. 
Andere kerkkoren hebben duidelijk een 
heel ander repertoire.”

Wie zijn er allemaal lid?
Ze stellen zich aan ons voor: Harrie 
Ronnes, Henk Hermsen, Theo Deenen, 
Fer Pijls, Herman Bijlard, Ger Schouten, 
Pieter van Veelen, Henk Fransman en 
natuurlijk hun dirigent Steven Gerrits. 
Henk is de jongste van de zangers. Hij is 
58 jaar. Het oudste lid is 81 jaar.
Ze verzorgen ongeveer dertig keer 
per jaar de Heilige Missen in Heijen 
en Gennep. De ene week in Heijen, 
de andere week in Gennep, de derde 
week zijn ze vrij. Ook bij begrafenissen 
in Heijen zijn ze van de partij.
De leden vertellen over hun jeugdjaren: 

Het liederenboek Graduale Romanum

Andere kerkkoren hebben duidelijk 
een heel ander repertoire

Wordt vervolgd op blz 17
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

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

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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hoe ze een cijfer op hun rapport kregen voor kerkbezoek. Velen 
waren ooit misdienaar en kregen de Gregoriaanse gezangen met de 
paplepel ingegoten.

Waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
De leden in koor: Kerstmis! Ze zingen in de nachtmis in Heijen en op 
eerste kerstdag in Gennep. En natuurlijk zijn zij ook present tijdens 
het Kerstconcert op zaterdag 21 december in Gemeenschapshuis D’n 
Toomp. Hoewel de akoestiek in D’n Toomp heel anders is dan in de 
kerk wil men dit toch niet missen.

Hebben jullie verder nog andere activiteiten?
Men blijkt iedere maand een bedrag te sparen. Deze kas wordt door 
Ger Schouten (wie anders?) punctueel beheerd. Achterstallige betalers 
worden vriendelijk gemaand. Een maal per jaar trekt het koor van dit 
bedrag erop uit. Dit jaar ging het tripje naar de Viller Mühle. Dan gaan 
de dames ook mee. Anders mogen we niet weg, lachen de heren…

Aanwas
Het koor zou best wat versterking kunnen gebruiken en vraagt ons 
dan ook dringend hier aandacht aan te besteden. Twee leden zijn 
onlangs gestopt en ook hebben ze afscheid moeten nemen van Jan 
Jacobs. Leeftijd en ziekte hebben inderdaad soms nadelige invloed op 
de omvang van het koor. Er gaat een cynisch grapje rond: “Als een 
Gregoriaans zanger sterft, moet hij zijn eigen uitvaartmis zingen…” 
Zo ver moeten we het toch niet laten komen! 

Houd de Dionysiusparochie van 
Heijen en de St. Martinusparochie 

van Gennep muzikaal levendig!

Dirigent Steven Gerrits

Het koor repeteert iedere 
dinsdagavond tussen 19.00 en 
20.00 uur. Heb je interesse het 
koor te komen versterken? 
Kom een keer langs tijdens 
de repetitie of neem contact 
op met de contactpersoon van 
het koor: Ger Schouten, 
telefoon 511925 of via e-mail 
ger.schouten@home.nl. 
De oproep van het Gregoriaans 
koor is kort en krachtig: Houd de 
Dionysiusparochie van Heijen 
en de St. Martinusparochie van 
Gennep muzikaal levendig!

Daar is geen woord Latijn bij.
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WOONBOULEVARD NIJMEGEN

VAN HARTE WELKOM

IN ONZE WINKELS VINDT U VOLOP AANBIEDINGEN!

WIJCHENSEWEG (TEGENOVER W.C. DUKENBURG, NABIJ NS-STATION DUKENBURG EN A73) WWW.WOONBOULEVARDNIJMEGEN.NL
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WOONBOULEVARD NIJMEGEN

VAN HARTE WELKOM

IN ONZE WINKELS VINDT U VOLOP AANBIEDINGEN!

WIJCHENSEWEG (TEGENOVER W.C. DUKENBURG, NABIJ NS-STATION DUKENBURG EN A73) WWW.WOONBOULEVARDNIJMEGEN.NL

Het hele jaar sta ik heerlijk in het bosNiet in een standaard, gewoon lekker losDe hele familie gezellig om mij heenAllemaal net als ik, op één beenMaar dan komt december, fijn voor de mensen,Wij bomen kunnen wel iets anders wensen

Mannen met bijlen om ons te kappenStaan doodkalm je hele familie om te kappen.Daarna liggen we op een hoop in de wagenIk bovenop, dus ik mag niet klagen.Bij de handelaar liggen we op de grondEen nare ervaring als je eerst altijd stond

Dan het gezeur van de klanten over ons figuur,Wij zijn te vol, te kaal en ook ben je te duur.Er gebeurt heel wat voor men de koop sluitZe pakken je bij je nek en schudden je uit.

Je verlangt naar de plek waar ze je vandaan haaldenPer klant verlies je tientallen naalden.Maar het ergste komt als je bent verkocht,Wat men dan uithaalt is zeer gezocht.Je wordt in een hoek van de kamer geplant,Met een piek op je kop en een bal in je hand.

Pas tegen de avond is men met je klaar,Ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar

Ik denk dat is dat, terwijl ik geeuwMaar dan komt ma met de spuitsneeuw.Ze hadden zitten piekeren onder het etenWat ze toch aan mij waren vergeten.

Zo sta ik dan een aantal dagen voor gek,En halen ze mij opnieuw van mijn plekAlles gaat eraf, want ik wordt afgetuigd,Ik voel me vrij en mijn hartje juicht.Dan pakken ze me beet, ik ben verwonderdWant ik word zonder meer uit het raam gedonderd.

Zeker vijftien jongens rennen op mij af,En slepen mij met snelle draf.
Eindelijk zijn we er na een half uur,En n u gooien ze mij in een schuur.En daar ben ik niet de enige boomIk ben bij familie en denk dat ik droom.

Op de grond gaan we weer op een hoopIk lig op mijn buurman, dennenboom JoopDat is het laatste dat ik weetWant daarna werd het verschrikkelijk heet…..

(Ingestuurd door Annie de Rijck)

Het verhaal van de kerstboom

Opnieuw beginnen

De stille dagen komen er aan

Tijd om even stil te staan

Overdenken en bezinnen

Afsluiten en opnieuw beginnen

Wat te doen met wensen of dromen

Dingen die jou zijn overkomen

Laat ze zijn en laat ze achter

De ergste worden zachter

De mooiste krijgen een plaats in jouw hart

Maak ieder jaar een nieuwe start

Begin aan je oude of nieuwe dromen

Laat het leven op je afkomen

Heb lief, bewonder, geniet

Meer dan dit leven heb je niet!

(Ingestuurd door Annie de Rijck)

Kerstgedachte

Kerstsferen.. 
Winterse kersttaferelen kunnen bewonderen in de zachte witte sneeuwvlokken.

Kerstverhalen over  een engel die zal waken, met haar lange blonde lokken.

De warmte binnenshuis te voelen om de grillige kou buiten te doorstaan.

een klinkklare hemel vol sterren, kleurrijk verlicht door het licht van de volle maan.

De verlichte kerstboom met schitterende kerstlichtjes versierd,

De gure wind die door de gezellige straatjes giert

Door de grijze wolken heen de lucht zien en weten dat de zon erachter altijd zal schijnen

Weten dat vreugde en verdriet elkaar afwisselen en door tranen en een lach, verdriet 

ook weer zal verdwijnen.
Ijsspegels, sneeuwvlokken en glitters van kerstsferen tot in het holst van de nacht…

Hopen en wensen…dat voor ieder het nieuwe jaar  met geluk en kracht zonnig toelacht.

(Ingestuurd door Nicole Plantius)
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Heisa

God, als machtig
in zijn trouw (2)

Iemand die de wereld en de mensen nuchter gadeslaat, moet constateren 
dat we niet alleen door goede krachten worden omringd. Door zijn 
ervaring met de levende God wist het Joodse volk (en hierin heeft het 
christendom zijn wortels) dat het kwaad weliswaar machtig is maar dat dit 
ook weer betrekkelijk is en niet oppermachtig. Het geloof vertrouwt hierop: 
aan het einde der tijden zal blijken dat God alleen Heer is (Openbaring, 
20, 7-14). De vraag waarom God dit kwade toelaat, terwijl Hij het beslist 
niet wil, blijft ook voor een christen een mysterie, een geheim dat het 
verstand niet kan oplossen.

Over deze negatieve machten spreekt de Bijbel nooit zonder ook te 
spreken over de nog grotere macht van de liefdevolle God. Een christen 
vertrouwt erop dat iedere mens voor God kostbaar is en dat Hij hem dan 
ook niet in de steek laat!

Wanneer men de ouderdom van de wereld stelt op de 24 uren van 
een dag, dan kun je de leeftijd van de mensheid vergelijken met enkele 
seconden. Is de ontwikkeling van het heelal dan niet georiënteerd op 
de mens? De Bijbel zegt onomwonden dat de mens Gods bevoorrecht 
schepsel is, dat hij de kroon van de schepping is. Al heeft deze een 
vergankelijk lichaam, tegelijk is hij ook evenbeeld van God. God wil ieder 
van ons laten delen in zijn eigen leven en werken. Een mens heeft de 
mogelijkheid om iets van God zichtbaar en ervaarbaar te maken.

God heeft de mens uit liefde in het aanzijn geroepen. Deze laatste is 
uitgenodigd Gods grenzeloze liefde te beantwoorden en in gemeenschap 
met Hem te leven. De mens zal al wat is onderzoeken, beheersen en 
er zo mee omgaan dat ieder menswaardig kan leven. Hij zal zich niet 
laten beheersen door de dingen, door de rest van de schepping. Hij zal 
er evenwel ook geen misbruik van maken, noch de orde en schoonheid 
ervan verstoren. God is immers Schoonheid en dé Schone!!

Deze menslievendheid van God is zichtbaar geworden in Jezus, wat wij 
met Kerstmis vieren.

Pastoor H. Reijnen

H. Dionysius Heijen, Jaargang 33 
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

Zaterdag 04 januari 
geen dienst

Zondag 05 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 11 januari 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 12 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 18 januari 
geen dienst

Zondag 19 januari 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 25 januari 19.00 uur
Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is 
tevens een kindernevendienst

Zondag 26 januari 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang

Januari
2014

vieringen in
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Het is weer tijd om het vieringenoverzicht van 
de parochie te maken voor de maanden februari 
tot en met augustus 2014. Verschillende Heijense 
mensen en verenigingen leveren hun bijdrage aan 
de vieringen. Groepen en individuen die helpen 
om de vieringen luister bij te zetten zijn o.a.: het 
Gregoriaans Koor, het Gezinskoor, de cantors, de 
werkgroepen familieliturgie en kindernevendienst, 
de Fanfare en Hofkapel en het Gilde. Betrokkenen 
en de vertegenwoordigers van deze verenigingen 
hebben bericht ontvangen om mee te helpen het 
schema weer in te vullen.

Misschien is het u opgevallen dat er steeds minder lampjes op de torenklok 
brandden en dat de kerkklokken verschillende tijden aangaven, tot een verschil 
van wel vijf minuten. We hebben de firma Eijsbouts uit Asten en Sjaak Burgman 
gevraagd om dit op te lossen.
Hun conclusie: alle lampjes die op een lint gesoldeerd zaten en langs de 
wijzers gemonteerd waren, moesten worden vervangen evenals de verlichting 
binnenin de wijzers.
Verder bleek binnen in de toren de aandrijving van het uurwerk door de tand 
des tijds geheel ingesleten te zijn en diverse onderdelen moesten echt heel 
nodig gerepareerd of vervangen worden. Na een offerte die flink tegenviel, 
werd de hoogwerker er toch maar bijgezet en is alles eraf gehaald om te 
repareren. Twee weken hebben we in Heijen het slaan van de uren en het 
aangeven van de tijd (zoals op de foto te zien is) moeten missen. Maar op 29 
november is alles er weer op en aan gemonteerd.
We hebben nu weer een kerktoren die met alle klokken de juiste tijd aangeeft 
en met zijn stralende verlichting als een rots in de branding het middelpunt 
van de parochie Heijen is.

Wij wensen alle Heijenaren en overige lezers van het Hèjs Nèjs
een zalige Kerst en alle goeds voor 2014!

Pastoor Reijnen en het kerkbestuur

Vieringen-
schema

Kerktorenverlichting

Kerst- en Nieuwjaarswens

De jaarlijkse ‘actie kerkbalans‘ vindt eind januari weer 
plaats. De contactpersonen voor de ‘actie kerkbalans‘ 
komen op maandag 20 januari 2014 om 20.00 uur bij 
elkaar in het kerkzaaltje.
Deze vrijwilligers komen dan de laatste januariweek bij 
u langs om de formulieren over uw bijdrage op te halen. 
Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd en blijft nodig 
om onze kerk en parochie draaiende te houden (zie 
bijvoorbeeld het stukje over de kerktorenverlichting).
Onze hartelijke dank voor uw steun door uw deelname 
en bijdrage. 
Het kerkbestuur

Actie 
kerkbalans 2014

Heisa

De kerkklok zonder wijzers
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Interview

Op basisschool de Heggerank kwam 
Stichting Voorkom! langs voor twee 
voorlichtingslessen in groep 7/8. 
Leerkracht Willeke Waringa is positief 
over de gegeven voorlichting: “Voor 
de kinderen was het heel leerzaam. Ze 
luisterden erg geïnteresseerd en heel veel 
dingen waren nieuw voor hen. Heijen is 
een klein dorpje en dan komt de grote 
wereld ineens op je af. Dat vonden ze 
heel indrukwekkend.” Ze is ook te spreken 
over de preventiewerker: “Wannes deed 
het goed. Hij stond dichtbij de kinderen 
en sprak hen ook echt aan.”

Verslavende middelen
Henry Valk, directeur van Stichting 
Voorkom!, vertelt:  “Jonge mensen komen 
al vroeg in aanraking met verslavende 
middelen. Ze kunnen in feite al op 
hele jonge leeftijd drastisch ontsporen. 
Daarom geeft Stichting Voorkom! 
preventieve voorlichtingen over alcohol, 
drugs, gokken, roken en internet. Een 
preventiewerker geeft de voorlichtingen. 
De laatste les is in samenwerking met een 
ervaringsdeskundige die zelf verslaafd is 
geweest. We willen jongeren helpen bij 
het maken van gezonde keuzes.”

Ervaringen van de kinderen
Willeke vroeg de kinderen om iets in hun 
schrift te schrijven over de lessen. Een 
leerling schrijft op: “Ik zou zelf nooit gaan 

Stichting Voorkom!
op basisschool de Heggerank

roken of blowen, want je krijgt er zwarte longen van. 
Het was een fantastische les.”. Een klasgenoot besluit 
na de voorlichtingen zijn ouders van het roken af te 
helpen. Een andere leerling vertelt: “De les van vandaag 
vond ik erg interessant. Ik denk dat ik niet ga roken 
omdat ik graag gezond blijf en ik wil goed kunnen 
sporten. Blowen ga ik ook niet doen dat doen mensen 
alleen maar om erbij te horen en stoer te doen. Ik 
vind als je niet rookt dat je dan veel stoerder bent en 
dat geldt hetzelfde bij blowen. Ik ken veel mensen die 
roken, maar ik ga het zelf niet doen.” 

Onder de indruk
De klas was duidelijk onder de indruk van de 
ervaringsdeskundige. Willeke: “Ze waren er eerst een 
beetje bang voor, maar later ging dat weg. Hij vertelde 
dat zijn hele leven naar de knoppen was gegaan. De 
kinderen vonden het heel schokkend dat hij dingen niet 
meer wist, zoals een verjaardag van zijn kind. Ze waren 
ernstig onder de indruk van 
zijn verhaal.”
 
Willeke zegt tot 
slot: “Het is de 
leerlingen vooral 
bijgebleven wat 
een invloed het 
kan hebben. Wat 
het met je doet 
en dat het je 
leven totaal kan 
ontregelen. De 
kinderen leerden 
dat ze een keuze 

HEIJEN, 13 november 2013 – In september en oktober was Stichting Voorkom! te gast 
in Heijen om voorlichting te geven op basisschool de Heggerank. In de eerste les kwa-
men roken en blowen ter sprake. De tweede les ging over het thema alcohol inclusief 
een ervaringsdeskundige die zijn verhaal deed. 
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hebben. Je hoeft geen sigaretje of drank aan te nemen om erbij te 
horen. Je hebt een keuze: doe je het wel of niet?” 

Meer informatie
Stichting Voorkom! geeft voorlichtingen door het hele land. Meer 
weten? Kijk op: www.voorkom.nl of bel naar: 030-6373144. Meer 
informatie over basisschool de Heggerank (overigens een rookvrije 
school) is te vinden op: www.deheggerank.nl.

Groep 8 heeft duidelijk veel opgestoken van de informatie van Stichting Voorkom!

De klas luistert geboeid naar de ervaringsdeskundige

Interview



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
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Het versieren van de kerstboom
Een impressie van zondag 8 december 2013



Hèjs Nèjs
december 201326

 

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

cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl

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

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



Hèjs Nèjs is de naam van ons dorpsblad. Tot zover niets nieuws. We hebben er bij 
de star t voor gekozen omdat het wel lekker ‘bekt’ om het maar eens een beetje plat 
te zeggen. Het allitereert mooi en intussen is het een soort geuzennaam geworden,  
tenminste voor het eerste deel van de definitie. Wikipedia omschrijft een geuzennaam 
namelijk als een erenaam die men zichzelf geeft, terwijl deze oorspronkelijk door 
anderen als scheld- of spotnaam werd gebruikt. 
Als redactie wilden we het naadje van de kous weten over de juiste schrijfwijze en we 
hebben zelfs overwogen om de naam van ons dorpsblad te wijzigen. Frits Basten heeft 
hierover op ons verzoek interessante informatie geleverd.
Volgens de officiële schrijfwijze in het dialectwoordenboek van de gemeente Gennep 
uit 1993, waaraan onder anderen Cor Maas heeft meegewerkt, is Hèjs Nèjs niet juist 
geschreven. 

Hèjs zou eigenlijk als Hè.js geschreven moeten worden: de è klinkt als de è in het 
Franse woord élève (leerling). Om te laten zien dat deze è wat langer moet klinken 
moet er een punt achter staan, vandaar dus Hè.js
Dan Nèjs: nieuws schrijf je volgens het dialectwoordenboek als nÏ.js of nÏjs. De punt 
verlengt de klank van de letter ervoor Ï. En als je kiest voor een kortere klank, dan kan 
de . weg. We of wij is in het dialect WÏj. Als u het dialect niet meester bent, vraag een 
Heijenaar hoe je wÏj uitspreekt en dan is ook duidelijk hoe nÏjs of nÏ.js moet klinken.
Officieel zou ons blad dus Hè.js NÏjs dan wel  Hè.js NÏ.js moeten heten. Na rijp beraad 
hebben we besloten om toch de oorspronkelijke naam te behouden, al was het maar 
omdat iedereen daaraan gewend is en omdat het ook wel mooi uitziet. Neemt niet 
weg, dat deze kwestie nu goed is uitgezocht. Het knaagde toch wel een beetje. Met 
dank aan Frits voor de geboden duidelijkheid.

De redactie

Dank - Dank - Dank

In de laatste editie van het Hèjs Nèjs van dit jaar is een 

welgemeend dankjewel op zijn plaats aan alle mensen die iedere 

maand door weer en wind op pad gaan om ons dorpsblad in 

iedere denkbare brievenbus in Heijen te deponeren..... Alle 

respect!

Redactie Hèjs Nèjs 

What’s in a name?????
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.goemansuitvaartzorg.nl
info@goemansuitvaartzorg.nl

Uitvaartzorg en Uitvaartcentra

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Venray
0478 588 889

Boxmeer
0485 523 043

Gennep
0485 523 043



Hondenpoep bij school!
Wij hebben de volgende foto’s binnen gekregen van ouders van schoolgaande kinderen in Heijen.Hiervan worden wij niet blij en de ouders en de kinderen al helemaal niet! Het wordt namelijk steeds moeilijker om zonder poep aan je schoen naar school te lopen.Hondenpoepzakjes zijn er niet voor niets en eigenlijk is het erg treurig dat we hier aandacht aan moeten besteden! Mensen: als de ‘vieze’ schoen je past, trek hem dan aan en zorg dat dit zo snel mogelijk tot het verleden gaat horen!alvast bedankt voor jullie medewerking.Team Heggerank

Prikbord

Sander Kremers Nederlands 
Kampioen Taekwondo, 
Merijn Lambregts twee maal 
tweede….
Op 17 november jongstleden kwamen Sander Kremers en 
Merijn Lambregts in actie tijdens de NK Taekwondo in Boxtel, 
en hoe! Een prachtig resultaat voor hun club Ma-Ryuk, zeker 
als je weet dat ze met negen kandidaten naar het NK waren 
gegaan, want uiteindelijk kwamen ze met negen bekers thuis, 
waarvan vier kampioensbekers. 

Merijn kwam twee keer uit voor zijn club in de zijn klasse (blau-
we band): één keer met sparren en één keer met tuls, voor 
beide heeft hij de tweede plaats behaald.
Sander kwam één keer uit voor zijn club met sparren in 
zijn klasse (blauwe slip) en heeft hiermee de eerste prijs ge-
haald. Hij mag zich met trots Nederlands kampioen noemen 
in zijn klasse.

Op de foto: links Merijn met zijn twee bekers en rechts Sander 
met zijn NK Beker.
Proficiat jongens! Op naar de Olympische Spelen….

Welkom in Heijen! 

De Schaafsebosweg heeft er een bewoner bij! Daar werden 

Harold  en Monique Arts en grote zus Sela verblijd met de komst 

van Xavi. 

Ook groot feest in de Nieuwwijkstraat: door de geboorte van 

Fynn, zoon van Ralf en Lucy van Wanroij.

Van harte gefeliciteerd.
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Dit pand heeft menig bewoner gekend, 
sinds de bouw in 1857.
De eerste eigenaar van de woning die 
ons bekend is, is de gemeente Bergen. 
De gemeente verkoopt de woning in 
1931 aan het kerkbestuur van Heijen. Zij 
bestuurden tot 1966 ook de lagere school. 
Dit is het gebouw dat naast het pand 
gelegen is. Het pand was van oorsprong 
een onderwijzershuis, bedoeld als 
onderkomen voor de hoofdonderwijzer 
van de lagere school, ook wel ‘t schôlhûis 
genoemd. 

De eerste bewoner, in 1857 is 
hoofdonderwijzer Antoon van Donk, in 
1906 opgevolgd door meester W. van 
de Ven. In de periode 1928 tot 1946 
wordt Kasteelstraat 16 bewoond door 
onderwijzer Koppes. 
Evenals vele andere woningen in Heijen 
uit die tijd, blijft ook Kasteelstraat 16 
niet gevrijwaard van flinke oorlogschade.  
De mooi gewelfde kelder heeft nog 
als schuilplaats gediend voor de familie 
Wientjens.

Van toen tot later
Kasteelstraat 16

Vanaf 1946 tot 1953 woont meester Huub Lambregts 
er met zijn vrouw Cis Fransen en oudste dochter Rini. 
De kinderen, Aggie, Bep, Thea en Maria worden in 
het huis geboren. In 1954 verhuist het gezin naar een 
nieuwe woning, eveneens in de Kasteelstraat. 

In de jaren vijftig wordt de woning verkocht aan de 
familie Peeters (de Knip), die het huis in die tijd verhuurt 
aan verscheidene Heijenaren. De woning is ook een 
periode als dubbele woning gebruikt. In de achterzijde 
wonen in de periode 1946 tot 1952 Wiel en Riek 
Welbers. Zonen Jos en Gerrie worden er geboren, 
waarna zij verhuizen naar de Hoofdstraat. 

In de jaren vijftig beschikt de woning, ondanks dat er 
meerdere gezinnen wonen, slechts over een (koud) 
waterkraan. Een steriliseerketel wordt gebruikt om 
het water voor de teil, waarin “gedoucht” wordt te 
verwarmen.

Van toen tot later

Ditmaal hebben we onze oren te luisteren gelegd bij enkele inwoners van Heijen, die 
ons meer kunnen vertellen over de woning aan de Kasteelstraat 16. In vroeger jaren 
Schoolstraat 12.

Het pand was van 
oorsprong een 

onderwijzershuis, 
bedoeld als 

onderkomen voor de 
hoofdonderwijzer van 

de lagere school. 

Een steriliseerketel werd 
gebruikt om het water voor de 
teil, waarin “gedoucht” werd 

te verwarmen.
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Kasteelstraat 16 in 2013

Vanaf  1954 tot 1962 woont ook het jonge echtpaar Jo Artz en Stien 
Jilesen in de voorzijde van het huis. De kinderen Harrie en Herman 
worden er geboren, alvorens zij eerst naar Sint Agatha en later 
naar hun nieuwe huis aan de Heikampseweg verhuizen. Herman en 
Liesbeth Boumans, wonen met dochter Marijke van 1957 tot 1960 in 
het achterdeel van de woning. Zij verhuizen in 1960 naar de woning 
op de Smele. Ook moeder Marie Boumans, heeft er begin jaren 
zestig nog even gewoond.

Jan Hermsen en echtgenote Sjaan Sanders wonen vanaf 1961 aan 
de achterzijde. Hun kinderen José (1963) en Wim (1971) worden 
er geboren. In de schuur wordt later de fietsenwerkplaats gevestigd. 
Van 1962 tot 1968 wonen Thei en Annie Hermsen aan de voorkant, 
nummer 16A. Zij verhuizen daarna naar de Nieuwwijkstraat 15 in 
Heijen.

Na 1968 wordt de fietsenwerkplaats diverse keren uitgebreid en 
komen Jan en Sjaan met hun kinderen alleen in het huis te wonen. Na 
het overlijden van Jan in 1990 zetten Wim, José en Sjaan het bedrijf 

nog door tot 1995. In dat jaar verhuizen 
zij naar Venray en wordt de woning 
te koop gezet. De nieuwe eigenaren 
worden Ben Verhagen en Sjaans 
achternichtje Hermie Boumans, die er 
met hun tweejarige dochter Britt gaan 

De meest verscheidene 
“bouwmaterialen” worden in de 

woning aangetroffen 

Wordt vervolgd op blz 33



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

de

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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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79
www.ves-autoschade.nl

    

De Groote Heeze 56
6598 AV  Heijen

Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl
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Winkelen

• In welke winkel kun je het boetekleed kopen?

• In de decoratiewinkel wordt het allemaal mooi voorgespiegeld.

• Proberen de webwinkels veel kopers in hun web te vangen?

• Laten de verkoopsters in de schoenenwinkel graag de hakken zien?

• Moest de klant die in een winkel met verlichting tegen de lamp liep, de schade vergoeden?

• Verkopen ze in de wereldwinkel ook aardewerk?

• Is de winkeldochter moeilijk aan de man te brengen?

• Koopt iemand zijn kleding in de winkel van zijn vriend omdat die maatwerk levert?

• In de bijouteriewinkel kan de vermogende dame goede sier maken. 

Doordenkertjes
door Paul Rongen

wonen. De locatie is ook uitermate 
geschikt voor hun bedrijf, een drukkerij. 

De woning wordt van binnen bijna in zijn 
geheel gestript. De meest verscheidene 
vroegere “bouwmaterialen” worden in 
de woning aangetroffen, zoals tegen 
de muur gespijkerde eternietplaten, 
krantenknipsels als zijnde behang en 
kippengaas in de plafonds.  De originele 
hoge plafonds, dichtgemetselde glas- in-
loodramen, de eikenhouten spanten, en 
de voordeur worden weer tevoorschijn 
gebracht. Na de opknapbeurt van totaal 
tien jaar is deze missie volbracht.

Van toen tot later
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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 e-mail: 
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-
aan-huis verspreid. 

Abonnement Hèjs Nèjs aanvra-
gen: bij voorkeur per e-mail: henk.
kerkhoff@heijen.info Eventueel 
per telefoon 0485-513506. 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 e-mail 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 
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 

Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen
Jos van der Venn

Correspondentieadres: 
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15, 
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506 

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
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

Donderdag 19 december
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Avondprogramma met mandoline orkest

Zaterdag 21 december
19.00 uur D’n Toomp

Diverse verenigingen - Kerstconcert

Dinsdag 31 december 2013 (Oudjaarsdag)
22.30 uur Café Schuttershof

Oudjaarsfeest

Woensdag 1 januari 2014 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 1 januari 2014 (Nieuwjaarsdag)
18.00 uur Zaal Schuttershof

Nieuwjaarsparty m.m.v. GRIDZ

Donderdag 2 januari 2014
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 5 januari 2014
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 11 januari 2014
20.00 uur Zaal Schuttershof

S.J.C. De Wortelpin - Jeugdprinsenbal

Zondag 12 januari 2014 
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zaterdag 18 januari 2014
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Prinsenbal

Zondag 2 februari 2014
11.11 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - S.J.C. De Wortelpin
Prinsenreceptie

Donderdag 6 februari 2014
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kienen

Zondag 9 februari 2014 
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Zondag 9 februari 2014
14.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen 1 - Maaskantse Boys 1
 

Zaterdag 15 februari 2014
20.30 uur Zaal Schuttershof

C.V. De Wortelpin - Boerenverlovingsbal
 

Donderdag 20 februari 2014
Zij Aktief Excursie naar glasgalerie Velden

Zondag 23 februari 2014
14.30 uur Sportpark ‘‘de Heikamp’’

V.V. Heijen 1 – Siol 1 
 

1 tot en met 4 maart 2014
Carnaval

Donderdag 6 maart 2014
13.30 uur D’n Toomp

K.B.O.. - Kienen

Zondag 9 maart 2014 
9.30 uur Zaal Schuttershof

Vogeltjesmarkt

Donderdag 20 maart 2014
19.30 uur Zaal Schuttershof

Zij Aktief - Frutti Confetti

Zondag 23 maart 2014
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 – Ravenstein 1

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

29 januari 2014.

Agenda 2013 - 2014 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:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767



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.!


