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toert al veertig jaar rond

een emotionele achtbaan

MotorClub Panter 

Met kleine stapjes kom je er ook
BROHM



€ 10.595
KARL vanaf

De nieuwe KARL
5 deuren, 5 zitplaatsen.

NÚ IN ONZE 
SHOWROOM

Gemiddeld verbruik: 3,7 - 5,4 l/100km, CO2-uitstoot: 99 g/km

JETTEN OPEL CUIJK
Ewinkel 4, 5431ND Cuijk, Tel: 0485 33 65 0, www.autojetten.nl
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Voor u ligt de laatste Hèjs Nèjs vóór de vakantie. In juli verschijnt er geen Hèjs Nèjs. 
We kunnen terugkijken op een jaar met vele nieuwtjes en wetenswaardigheden 
van, door en over Heijen, vervat in een prachtig vormgegeven en uitgevoerd blad. 
Hier mogen we best een beetje trots op zijn. Onlangs stond voorzitter Pierre 
Hendriks van Vereniging Hèjje Mojjer tijdens de Heisafeesten nog stil bij het vijfjarige bestaan van Hèjs Nèjs. Wie 
had dat gedacht, toen we er eind 2009 aan begonnen. We zijn uiteraard met vooral veel enthousiasme gestart 
maar zonder veel kennis van de ins en outs, die bij het maken van een dergelijk blad komen kijken. Met hulp van 
spontane medewerking van enkele professionals zijn we nu aardig onderweg, hopen we. En mooier: we gaan vol 
enthousiasme door. Er zijn gelukkig nog tal van onderwerpen, ideeën etc. die het vragen om behandeld te worden. En 
uiteraard hopen we weer op uw bijdragen. De coverfoto is gemaakt door Piet Manders; dit geldt ook voor de foto’s 
van het Heisafeest. Wij wensen u een prima vakantietijd en voor nu: veel lees- en kijkplezier met deze Hèjs Nèjs. 
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De zomervakantieperiode is weer aangebroken. Maar 
wat kun je nog ondernemen, zonder geconfronteerd te 
worden met een of andere vorm van verschrikkelijk we-
reldleed? Een aantal landen kun je maar beter schrap-
pen vanwege de daar woedende oorlog, andere landen 
omdat je je als toerist schaamt voor je relatieve rijkdom 
en je geen houding weet, omdat daar veel vluchtelingen 
noodgedwongen hun heil zoeken. En daar is dan met-
een een dilemma: door niet te gaan, verliezen de plaat-
selijke ondernemers hun middel van bestaan: geen toe-
risten, geen boterham! Dan toch maar gaan? Neemt niet 
weg, dat niet iedereen de mogelijkheid of de behoefte 
heeft, om wat voor reden dan ook, om in het buiten-
land op vakantie te gaan. Dan is het dilemma al een stuk 
minder prominent aanwezig: gelukkig zijn er dicht bij 
huis tal van mogelijkheden om te genieten van een wel-
verdiende vakantie. Binnen een straal van pak weg 200 

Vakantie?

kilometer van je huisje-boompje-beestje kun je op on-
eindig veel manieren vakantie vieren. Bezoek eens een 
stad per trein; fiets een deel van de Pieterpadroute (die 
dan zeer toepasselijk Fietserpad heet) of wandel langs 
moeder Maas van Maastricht naar Rotterdam; sla je tent 
op op een idyllische plek, strijk neer in de schaduw van 
een boom in je eigen tuin (als die tuin tenminste nog 
niet voor 100 % versteend is), pak een goed reisboek en 
waan je via je fantasie in verre oorden, etc., etc.
Nu het hier toch gaat over toerisme, nog iets over het 
Zuidereiland. Eigenlijk is dit geen eiland: het zit aan een 
kant vast aan het vasteland van Heijen. Maar dat mag 
de pret niet drukken, in tegendeel: je fietst of loopt er zo 
naar toe. Alleen jammer, dat de weg ophoudt als je drie-
kwart rond bent. Na Mazenburg, heb je nog een hon-
derd meter en dan moet je noodgedwongen weer omke-
ren. Zou toch wat zijn als je wel een rondje kon fietsen 
onder het mom van fietsen langs de dode (Maasarm) en 
de levende Maas. Een aardige nieuwe toeristische attrac-
tie en bij terugkomst even neerstrijken op één van de 
Heijense terrassen……

Een hele fijne vakantieperiode gewenst en tot eind au-
gustus, wanneer ik u op deze plaats weer hoop te ont-
moeten.

Column

Op maandag 29 juni tussen 19.00 en 20.30 uur zullen 
de leden van Fanfare EMM (in uniform) langs de deuren 
gaan voor de jaarlijkse donateursactie.
De donateurskaarten kosten € 5,00 per stuk. Ze hebben 

alle een uniek nummer dat zal worden genoteerd door 
de collectanten. Ook dit jaar kunnen drie gelukkigen 
een prijs winnen. De namen van de prijswinnaars zullen 
in het Hèjs Nèjs van oktober worden vermeld.

Donateursactie Fanfare EMM

Het (muzikale) schooljaar loopt alweer bijna ten einde. 
Daarom is het de hoogste tijd om te laten horen wat 
onze jeugdleden allemaal geleerd hebben. 

Op zaterdag 4 juli nodigen we jullie daarom allemaal 
uit om te komen genieten van onze jeugdleden op 
blaasinstrument, blokfluit en slagwerk. Het zal een 
voorspeelmiddag zijn waar heel Heijen nog lang over 

na zal praten. Wees erbij! 
De eerste muzikale klanken zullen om 17.00u klinken 
in d’n Toomp.
Graag tot ziens!
 
Muzikale groet,
Commissie Jeugd Opleiding en Beleid

Hallo allemaal!
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Ongeduldig staan de kinderen van groep 3 te trappelen. 
Het is donderdag 30 april, eindelijk mogen ze optreden 
voor publiek. Vandaag zullen ze laten horen wat ze de 
afgelopen twee lessen hebben geleerd op de blokfluit. 
Het is erg spannend en een enkeling zegt “ik heb 
kriebels in de buik”. 
De zenuwen verdwijnen al snel wanneer ze groots 
onthaald worden in de gymzaal van BS de Heggerank, 
door de klasgenootjes van groep 2 en ouders. Na de 
mooie, motiverende woorden van juf Nelly volgt een 
waanzinnig optreden waarbij iedereen actief wordt 
betrokken. Trotse ouders maken volop foto’s en filmpjes 
van ‘de clowntjes’ die met plezier op blokfluit de circus-
liedjes ten gehore brengen. Een daverend applaus na 
afloop van dit geweldige blokfluitoptreden Is dan ook 
meer dan verdiend. 
Muziek maken is niet alleen leuk, het is tevens leerzaam 

en ontspannend.  Tijdens de cursus BVM (Basis Vorming 
Muziek) wordt dé basis gelegd voor een muzikale 
toekomst, iets waar je je leven lang plezier van kunt 
hebben. 

Geef uw zoon / dochter daarom op door een 
inschrijfformulier BVM voor 30 juni in te leveren 
bij juf Nelly of juf Janneke. Deze formulieren zijn 
verkrijgbaar bij genoemde juffen.
 
Ontdek het verborgen talent in jezelf! 

Verenigings- en ander nieuws

Blokfluiten in het ‘Circus’ 

Vele Heijenaren hebben in het Pinksterweekend weer 
volop genoten van de Heisafeesten. Op vrijdag was het 
vrij baan voor de jeugd tot 16 jaar om zich lekker uit te 
leven tijdens de Black Light Party. Op zaterdagmiddag 
glorieerde voor de tiende keer de unieke manifestatie 
Muziek voor Iedereen die niet alleen een blij gezicht 
opleverde bij Tante Lenie, die een deel van de 
opbrengst in ontvangst mocht nemen. Zaterdagavond 
wisten maar liefst 650 mensen de weg naar de tent te 
vinden voor een spetterend optreden van “Wir Sind 
Spitze”. Pastoor Reijnen mocht zich op 1e Pinksterdag 
verheugen op een grote opkomst voor de H.Mis die 
opgeluisterd werd door de fanfare. Rond de klok van 
12 uur zette Pierre Hendriks als voorzitter van Hèjje 

Mojjer nog een groot aantal mensen in het zonnetje 
voor hun inzet voor de vereniging. Daarna “ging es los!” 
met Duitse marsen en “foute schlagers” ten gehore 
gebracht door EMM. Buiten barstte het “Spiel Ohne 
Grenzen” los onder een heerlijke lentezon. De dag 
kon niet meer stuk met New Leaf die een prachtig 
muzikaal einde breide aan dit heerlijke weekend. De 
foto’s vertellen de rest van het verhaal. Kijk voor meer 
foto’s op www.heijen.info.  

Het HeisaTeam dankt alle vrijwilligers en sponsoren 
en natuurlijk alle bezoekers die door hun tomeloze 
inzet dit feest weer onvergetelijk hebben gemaakt.

Heisafeest 2015 
     Een terugblik…
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Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank

ONT ADV_HN.indd   1 16-06-15   10:57

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

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
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In tegenstelling tot het seizoen 2013-2014 hield de 
voetbalvereniging dit jaar geen grote prijzen aan het seizoen over. 
Niettemin kijken de Heijense voetballers met genoegen terug op 
het afgelopen voetbaljaar.

Heijen 1 was weer in de race voor promotie
Het eerste elftal heeft een mooi, opvallend, maar ook wisselvallig 
seizoen achter de rug. In de eerste seizoenshelft  had de ploeg over 
het geheel genomen meer punten verdiend voor het vertoonde 
spel. Aan de andere kant zaten er ook enkele mindere wedstrijden 
tussen.  Zoals gezegd, een wisselvallig beeld. 
Na de winterstop kwam het team goed voor de dag. Dankzij 
enkele mooie resultaten stelde Heijen haar plaats in de 4e klasse 
veilig. Sterker nog, de ploeg startte een opmars op de ranglijst die 
op de laatste competitiezondag eindigde met het winnen van de 
derde periode. Op die manier plaatste men zich voor het tweede 
opeenvolgende jaar voor de nacompetitie. Dit keer kon er geen 
promotiefeest worden gevierd. Juliana Mill was in de eerste ronde 
van de extra competitie te sterk.
Jammer, maar geen nood. Volgend seizoen zal Heijen in de 4e klasse 
weer veel teams uit de regio tegenkomen. Vermeldenswaard is 
nog dat het komend seizoen de competitie voor eerste elftallen 
uit 14 teams zal bestaan. Dat zijn er twee meer dan nu het geval is.

Overige teams
De overige seniorenelftallen en de diverse seniorenteams 
presteerden meer dan behoorlijk. Het is op deze plaats al vaker 
gezegd en geschreven: Plezier in de sport is wellicht belangrijker 
dan het resultaat. Niettemin geldt voor iedere sporter: als je dicht 
bij een prijs bent wil je hem ook winnen. Dat gold dit jaar tot 
op zekere hoogte voor het 3e elftal, maar zeker voor Heijen A1. 
Dit jeugdteam had twee kansen in eigen hand om kampioen te 
worden. Helaas werden deze kansen niet benut. Zonder meer 

jammer, maar wellicht hebben de voetballers een 
ervaring opgedaan, die later bij de senioren van 
pas komt.

Voetbal Extra
V.V. Heijen biedt iedereen die dat wil de kans 
de voetbalsport te beoefenen. Zo zijn er reeds 
geruime tijd zijn veel mensen met een beperking 
actief op het Heijense voetbalveld, zowel bij de 
jeugd als bij de senioren. Binnen de vereniging 
noemen wij deze teams Voetbal Extra. Zij werken 
hun eigen competitie af met veel plezier en laten 
zien dat ze het nodige in hun mars hebben.
Op 30 april jl. was er nog een andere leuke 
activiteit voor Voetbal Extra. Zij speelden een 
“bedankwedstrijd” tegen de Ronde Tafel 126 
Land van Cuijk en Noord-Limburg.  U weet het 
wellicht nog: deze club van jonge ondernemers 
heeft zich vorig jaar bij de Nijmeegse Vierdaagse 
ingespannen voor de G-teamsport in de regio. 
Onder meer voor Voetbal Extra van Heijen is 
toen veel geld opgehaald. Een bedankje in de 
vorm van een sportieve strijd was  dan ook op 
zijn plaats. Dat het er sportief en gezellig aan toe 
ging blijkt uit bijgaande foto’s.

De zomerstop is aangebroken. In augustus gaat 
de bal weer rollen en gaat er een nieuw seizoen 
van start.

Verenigings- en ander nieuws

V.V. Heijen kijkt tevreden terug  
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Vanaf april in Heijen
Kwaliteit in kunststof en aluminium

Hoogveld 1  I  6598 BL Heijen 
Tel. (0485) 51 22 06  I  www.vangoethem.nu

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201

info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!

Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren over de juiste 

oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke acties op bijvoorbeeld CV-ketels 

en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren over de meest 

uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. Hierbij kunt u denken aan:

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!

GGSS
ServiceVonkGroep

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen
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De afgelopen weken heeft in Café-Zalen Schuttershof te 
Heijen het 27e Driebandentoernooi plaatsgevonden. De 
organisatie van dit jaarlijkse toernooi was wederom  in 
handen van de plaatselijke Biljartvereniging EHBC.

Een groot aantal deelnemers streed daar om prijzen in de 
A en B klasse. Verrassend was dat de winnaar in de A-klasse 
van vorig jaar,  Dré Zeelen uit Cuijk, al in de voorronde werd 
uitgeschakeld. 
Op 22 mei werden de finales gespeeld, waarbij Piet Werts 
uit Cuijk in de B-klasse de sterkste was en afrekende met 
Peter Voss uit Gennep en Egbert Wijnen uit St.Agatha.

In de A-klasse was uiteindelijk Hans Voss uit Gennep de 
winnaar die Riny Weemen en Henk Heijs achter zich liet.

Zoals gebruikelijk speelden de winnaars van de A- en 
de B-klasse tegen elkaar met als inzet de Henk Fleuren 
wisselbokaal. Deze bokaal is vernoemd naar Henk Fleuren, 
die twee jaar geleden overleed en veel voor de Heijense 
biljartvereniging heeft betekend en tevens de animator was 
van dit toernooi.

Na afloop werden de volgende prijzen uitgereikt door de 
organisatie en door Toos, de weduwe van Henk Fleuren.
A-klasse: 1. Hans Voss, 2. Riny Weemen, 3. Henk Heijs, 4. 
Harrie van de Burgt.
B-klasse: 1. Piet Werts, 2. Peter Voss, 3.Egbert Wijnen, 4. Gerrit 
Graat.

Winnaar Henk Fleuren wisselbokaal: Hans Voss
De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi, met spannende partijen, hoge gemiddeldes, veel 
belangstelling en uiteraard veel gezellige avonden.

Verenigings- en ander nieuws

Geslaagd Driebandentoernooi EHBC Heijen

de prijswinnaars van het 27e 

Driebandentoernooi EHBC te Heijen.

Rijvereniging Ons Genoegen

Kofferbakverkoop 
Sint Dionysiusgilde 
gaat NIET door

Dit jaar wordt er op zondag 26 juli wederom 
een dressuurwedstrijd door rijvereninging Ons 
Genoegen gehouden. Het belooft een mooi festijn 
te worden met vele interessante onderdelen. 
Hoofdattractie is de dressuurwedstrijd voor amateurs 
in de klassen B tot en met ZZ licht Deze begint rond 
10.00 uur.. Daarnaast wordt er in de middag, om 
ongeveer 15.00 uur, een veulenshow gehouden. Hierbij 
worden de veulens, die gefokt zijn door de leden van de 
organiserende vereniging, aan het publiek voorgesteld. In 
de middag zijn er leuke attracties voor kinderen met 
o.a. een een springkussen. Dit jaar NIEUW: ponyrijden 
onder begeleiding, van 16.00 tot 17.00 uur. 
Ook zijn er diverse stands zoals Horseware Unique, 
Plastron Unique,  Portretkunst en Robins Horsepictures. 
Iedereen is van harte welkom. Lokatie Dressuurstal 
Deenen aan de Hoofdstraat. 
Tijdens dit evenement is er natuurlijk ook de mogelijkheid 
om een drankje en een hapje te nuttigen op het gezellige 
terras.

De aangekondigde kofferbakverkoop van het Sint 
Dionysiusgilde op zondag 28 juni 2015 gaat niet door, 
omdat de gemeente Gennep geen vergunning geeft 
om met meer dan 50 auto’s het evenemententerrein 
op en af te rijden. Daarop heeft het Sint Dionysiusgilde 
besloten om op zoek te gaan naar een alternatieve 
locatie in Heijen en dit jaar af te zien van het organiseren 
van een kofferbakverkoop. Wij rekenen op uw begrip 
en hopen volgend jaar een betere locatie te hebben 
gevonden.
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Frits Basten, Harry Brons en Gert 
Cuijpers vormen de commissie Bewaking 
Ruimtelijke Ordening Hèjje Mojjer. Je mag 
het van de commissieleden ook best 
Belangenbehartiging noemen, of kortweg 
BROHM. Wie zijn die drie heren die naar 
wij nu weten zo bevlogen de belangen 
van Heijen proberen te behartigen bij de 
diverse overheidsinstanties?

De onderwerpen waar BROHM zich mee 
bezig houdt, liggen voornamelijk op het 
gebied van leefbaarheid, milieu, ruimtelijke 
ordening en bestemmingsplannen. Hun 
werk speelt zich meestal achter de 
schermen af. Vandaar dat we hen een 
keer voor het voetlicht willen zetten. 

Gert, Harry en Frits
De 79-jarige Gert Cuijpers uit de Boslaan 
was gymleraar en daarna bewegingsagoog 
bij de toenmalige St. Augustinusstichting. 
Hij woont al sinds 1967 in Heijen en 
zet zich graag in voor de leefbaarheid 
van zijn omgeving. Harry Brons (58) is 
werkzaam bij Essent en van huis uit zeer 
geïnteresseerd in politiek en de politieke 
processen. Frits Basten, die ook in het 
dagelijks bestuur van Hèjje Mojjer zit, 
is 65 jaar en heeft in het verleden veel 
bestuurlijke ervaring opgedaan onder 
andere als raadslid en lid van diverse 
commissies  van de gemeente Gennep.

Kortom, drie mensen die weten waar ze 
over praten.

BROHM: 
Met kleine stapjes kom je er ook…..

Ook Yvonne Janssen maakte in het verleden een aantal 
jaren  deel uit van dit gezelschap. Door haar verhuizing 
heeft zij de commissie verlaten. Ze wordt zeer gemist. 
De heren: “Wij slaan  in ons commentaar nog wel eens 
een beetje door, maar dan wist Yvonne ons weer met de 
beide benen op de grond te brengen.” Ze zijn dan ook 
op zoek naar een nieuwe Yvonne. Lijkt je dit wat, meld je 
dan aan!

De Projecten
Een hele stoet projecten waar de commissieleden aan 
werken, passeert de revue. De aanleiding tot de vorming 
was natuurlijk het grote aantal onopgeloste problemen van 
de commissie in Heijen. Om deze problemen en andere 
dorpszaken aan te pakken werd (eerst) de vereniging 
Hèjje Mojjer in het leven geroepen. Grote animator 
was onder andere Pierre Hendriks , maar met hem ook 
vele anderen die Heijen een warm hart toedroegen en 
vonden dat er eens iets moest veranderen. De historie 
kennen we. Een van de belangrijkste “takken” van de 
vereniging wordt gevormd door BROHM.

Het Regionaal OverslagCentrum (ROC) en 
Bestemmingsplan Hoogveld
De gemeente heeft gewerkt aan nieuwe 
bestemmingsplannen die heel goed uit kunnen pakken 
voor de bedrijven die er gevestigd zijn, maar vergaande 
gevolgen kunnen hebben voor de mensen die er hun 
(burger)woonhuis hebben. BROHM probeert zo goed 
mogelijk met de bewoners mee te denken en hen te 
ondersteunen naar instanties als dit wenselijk en mogelijk 
is. De bestemmingsplannen liggen ter inzage. BROHM: 
“Wij zijn niet tegen de bedrijven die we binnen onze 
dorpsgrenzen hebben, integendeel, maar we vinden dat 
alle voorwaarden moeten worden nageleefd en dat alle 
aspecten op gebied van milieu en leefbaarheid goed 
geregeld moeten zijn”.

Interview

Stille krachten zijn het, de drie mannen die een belangrijke taak hebben binnen de 

Vereniging Hèjje Mojjer.
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De geluidsoverlast van de A77 
Hierover zijn de commissieleden voornamelijk in gesprek met 
Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente. RWS heeft toegezegd in 
2016 geluiddempende maatregelen te zullen nemen. Maar 2016 
is zo vaag, wanneer dan? Begin 2016, midden of eind? BROHM 
zit er bovenop. Echter het is natuurlijk ook noodzakelijk, dat de 
bewoners van Heijen zelf bij RWS aan de bel trekken om hun 
klachten kenbaar te maken, kijk op www.rws.nl. En nu we het toch 
over de A77 hebben, een grote wens is om er een fietspad langs 
te maken. Een wens die ten tijde van de bouw niet gehonoreerd 
werd, maar nu men heeft ontdekt wat voor een toeristische 
trekpleister ons leefgebied is,  beginnen de meningen te kantelen. 

En nu we het toch over de A77 hebben, 
een grote wens is om er een fietspad 

langs te maken.
Er wordt nu door de gemeente een onderzoek gestart over de 
haalbaarheid. Stapje voor stapje worden de geesten rijp gemaakt. De 
commissie denkt zelfs al na over hoe de Pieterpadroute, die nu achter 
Heijen door de Brem en het bos loopt, kan worden omgebogen 
zodat niet alleen het bos maar ook het dorp Heijen de wandelaars in 
zicht krijgt. Een uitdaging ook voor de Heijense horeca.

De toegangsweg naar Heijen 
De toegangsweg uit de richting Gennep met de fantasiebocht, 
zoals de heren het min of meer grimmig noemen,  is voor velen 
nog steeds een doorn in het oog. Men heeft de gemeente laten 

weten, dat er toch een rotonde moet komen. Ze 
hebben het idee dat dit nu niet meer van tafel 
gaat voordat dit gerealiseerd is.

Woningbouw
Waar vaak over gesproken wordt, maar wat nog 
steeds niet is gebeurd, is woningbouw in Heijen. 
De commissie is nu samen met het dagelijks 
bestuur direct in gesprek met Destion over de 
plannen voor Heijen. In het septembernummer 
van het Hèjs Nèjs zul je de mening van Destion 
kunnen lezen zoals ze dit zelf verwoord hebben. 
Het moet er nu toch echt van komen. De 
commissie doet er alles aan de gemeente en 
Destion zo goed mogelijk te informeren over wat 
er leeft bij de bewoners, maar het is uiteraard aan 
de Gemeenteraad om de beslissingen te nemen.

De Brem 
Zoals we weten is er een investeerder gevonden 
die de Brem in komende jaren wil ontwikkelen. 
De investeerder heeft daarbij beloofd dat er 
500 tot 800 banen gecreëerd worden. Een 
ontwikkeling die de commissie alleen maar toe 
kan juichen, gezien het hoge werkloosheidscijfer 
dat de gemeente kent. 

vervolg op blz 12

v.l.n.r.: Gert,  Harry en Frits



Hèjs Nèjs
juni 201512

Elke stimulans van de werkgelegenheid is meegenomen. 
Maar men is ook kritisch. Hoe gaat het er uitzien? 
Wat wordt de overlast op het gebied van milieu en 
fijnstofuitstoot? En bovenal: “Hoe gaat Heijen hiervan 
profiteren?” Zoals Frits het verwoordt: “In Heijen wordt 
de koek gebakken, die in Gennep wordt opgegeten.” In 
Gennep is geen Gennep Mojjer actief en toch verrijzen 
daar prachtige gebouwen, pleinen en fonteinen. Het 
wordt tijd dat Heijen ook een stukje van de koek krijgt.” 

“In Heijen wordt de koek 
gebakken, die in Gennep wordt 

opgegeten.”

En zo zijn er nog vele onderwerpen waar de commissie 
haar tanden op stuk kan bijten. Denk aan de rondweg, 
de geplande rotondes, de verfraaiing van Heijen, de 
inrichting van het kerkplein. Kortom, werk genoeg 
aan de winkel. Zoals de heren het verwoorden: “Het 
belangrijkste is dat we luisteren naar de wensen 
en kritische opmerkingen van de Heijenaren en dit 
overbrengen aan de diverse instanties. We zitten 
ingeklemd tussen de Maas, de rondweg, de A77 en 
diverse bedrijventerreinen. Dan moet je wel voor jezelf 
opkomen als dorp. En dat is wat we als BROHM zo 
goed mogelijk proberen te doen. De besluitvorming ligt 
echter niet in onze handen.”

De contacten met het Gemeentebestuur, 
de gemeenteraad en de ambtenaren.
De heren zijn er eigenlijk best positief over. Men ziet in 
dat de nieuwe Raad die vorig jaar is aangetreden, niet alle 
achtergebleven problemen van vorige Raden direct kan 
oplossen. Maar na een jaar hebben de commissieleden stellig 
het idee dat er meer dan ooit naar hen geluisterd wordt 
en dat ze veel serieuzer genomen worden. Ze worden 
meer en meer bij de plannen betrokken. Met wethouder 
Welles,  die Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille heeft, 
valt goed te praten, zo blijkt uit hun woorden. Het is een 
kwestie van lange adem, maar met kleine stapjes kom je 
er ook…..

Het voert te ver om alle details van het werk van deze 
heren in dit artikel te noemen en uit te diepen. Maar het is 
heel interessant wat ze allemaal proberen te bekokstoven 
voor ons dorp. En heb je ideeën voor de commissie neem 
dan contact op met hen. Ze staan open voor alle suggesties 
en aanbevelingen.

Gert en Harry
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Meet & Greet

Naam Merijn Lambregts  

Geboortedatum en plaats 16-12-1999 in Heijen

Waar woon je in Heijen In de Kasteelstraat

Op welke school/opleiding zit je Op het Elzendaalcollege in Boxmeer

En in welke klas/jaar In 3VWO

Weet je al wat je wilt worden? Fysiotherapeut of iets in het onderwijs

Wat zijn je hobby’s Drummen, taekwondo, hardlopen, krachttraining en mountainbiken.

Heb je een huisdier en zo ja, welk Ja, 3 paarden

Verdien je een zakcentje bij en zo ja, waar of waarmee? Ja, met een krantenwijk en bij Jan Linders

Wat houd je op dit moment erg bezig en waarom 
(denk aan sport, politiek, het nieuws, 
een persoon of toestand) Het NK slagwerk en mijn examen van taekwondo

Wat is je favoriete TV programma The Blacklist

Wat is je favoriete sport om te doen Taekwondo

Wat is je favoriete sport om naar te kijken? Taekwondo en voetbal

Wat is je favoriete muziek Top 40

Wat is je beste eigenschap Gemotiveerd

En wat je slechtste Ongeduldig
 
Waar heb je een enorme hekel aan Als ik geen gelijk krijg....

En wat vind je juist leuk Uitgaan

Wat zou je doen als je een miljoen euro zou winnen? Een villa bouwen en een wereldreis maken

Wat wil je in ieder geval een keer
in je leven meemaken? Een grote sportprestatie neerzetten

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst? Dat ik een goede baan krijg en gelukkig kan zijn

Wat hoop je voor Heijen in de toekomst?  Dat Heijen net zo gezellig en mooi blijft als het nu is

Heb je nog tips voor Hèjje Mojjer? Nee, ga zo door

Wie komt er in de volgende Meet & Greet? Niki ten Haaf

Merijn Lambregts
Meet & Greet

In deze rubriek stelt steeds een jongere tussen 12 en 18 jaar 
zich voor aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het 
vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt ook de volgende die 
het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis 
met Merijn Lambregts.
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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
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Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Wij kunnen 
een uitvaart 
regelen van 
A tot Z

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte
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Meestal worden we in de buitengebieden begroet door een 
blaffende hond, waar jullie verslaggever altijd met enig argwaan 
naar kijkt, maar bij Willem was het anders. Daar wandelde ons 
statig de kater Sjors tegemoet. Achter het huis is de 1 hectare 
grote wei het domein van twee paarden, Pandora en Garza. Met 
veel lieve woordjes en paardensnoepjes konden deze dame en 
heer verleid worden wat dichterbij te komen voor de foto.

Het bedrijf Deco Home Peters aan de Molenstraat in Cuijk
Het bedrijf is al bijna een eeuw oud en al die tijd in het bezit van de 
familie Peters. Grootvader Willem Peters Sr. vestigde zich op 1 april 
1920 als huisschilder en rijtuigschilder in de Cuijkse Kaneelstraat. 
Rijtuigschilder: dat klinkt romantisch! Willem: “ja, mijn grootvader 
schilderde de koetsen en rijtuigen van de adel, de notaris, de 
dokter, kortom de notabelen in de regio die zich een rijtuig konden 
veroorloven. Een ambacht dat helemaal is uitgestorven.”

Mijn grootvader schilderde de koetsen en
 rijtuigen van de adel, de notaris, de dokter.

Jos Peters, vader van de jonge Willem zette het bedrijf in de 
vijftiger jaren voort als schildersbedrijf. En zijn moeder begon een 
winkel in verf, behang en poetsmiddelen. Willem nam het bedrijf 
van zijn ouders over in 1985. Hij verhuisde het bedrijf van het 
te krappe pand aan de Kaneelstraat naar de veel ruimere locatie 
aan de Molenstraat. Dat was in 1999. In 2004 werd het pand 
uitgebreid en een tweede uitbreiding volgde in 2009. In het bedrijf 
werken behalve Willem drie verkoopsters en een dame in het 
naaiatelier. Willem volgde na de MULO de Detailhandelsschool 
en de Schilderschool in Boxtel. Op 22-jarige leeftijd nam hij de 
winkel over.

Het assortiment
Wij prijzen Willem met zijn prachtige website 
www.decohomepeters.nl. Willem is er ook 
heel blij mee, al merkt hij bescheiden op 
dat de website wordt bijgehouden door de 
overkoepelende Deco Home organisatie die in 
Nederland honderdzestig winkels omvat.  Willem 
is dus franchisenemer van deze organisatie. 
De organisatie is verantwoordelijk voor onder 
andere de reclame, die overigens ook per winkel 
kan worden aangepast.

In de winkel kun je terecht voor alle soorten 
verf voor zowel de doe-het-zelver als voor 
de professionele bedrijven. Je krijgt altijd zeer 
deskundig advies. Welke verf gebruik ik voor welk 
oppervlak? Welke voor- of nadelen zitten er aan 
de gewenste verf? Willem en zijn team weten 
het antwoord op alle vragen. Het bedrijf beschikt 
over drie computer gestuurde mengmachines 
van de verfmerken Sigma, Sikkens en Wijnzonol. 
Ook de merken Dimago, Histor One en Flexa 
Pure behoren tot het assortiment. Verder is 
er een uitgebreide collectie behang, gordijnen, 
(geluidwerend) glas en spiegels verkrijgbaar. 

Van rijtuigschilder naar 
veelzijdig woningdecorateur…

Eens in de zoveel tijd maken wij nader kennis met de bedrijven en vooral ook met de mensen 

achter die bedrijven, die maandelijks adverteren in ons dorpsblad. Deco Home Peters  uit Cuijk 

is zo’n adverteerder. Eigenaar van Deco Home Peters Cuijk is de sinds zeven jaar in Heijen 

woonachtige Willem Peters (61), die met vriendin Bertie 

net buiten de dorpskern van Heijen aan de Hoofdstraat 

woont. Bertie is werkzaam bij de Kinderopvang.

vervolg op blz 17

Bedrijfsinterview
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DAGJEWEG!

www.debergen.nl

U kent ons al van de avontuurlijke indoorspeeltuin, en 
natuurlijk het dagstrand waar u heerlijk kunt vertoeven 
tijdens warme zomerdagen. Maak nu ook kennis met 
onze nieuwe attractie. Het leukste dagje uit voor 
het hele gezin beleef je bij de bergen! 

Lekker 
racen  
op de spannendste & 
grootste nostalgische 
skelterbaan van 
Nederland

U kent ons al van de avontuurlijke indoorspeeltuin, en 
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Een speciale afdeling is er voor binnenzonweringen, zoals shutters. Dit 
zijn horizontale houten lamellen. Gordijnen worden in eigen atelier 
vervaardigd, thuisbezorgd en opgehangen. Dat Willem en Bertie 
goede klant zijn geweest bij hun eigen bedrijf blijkt wel uit het feit dat 
door de toepassing van geluidwerend glas geen verkeersgeluiden in 
de woning binnendringen, al wonen ze vrijwel onder aan het talud 
van de A77. 

De verhuizing naar Heijen
Onze vraag is als altijd: “Hoe komt Cuijk in Heijen terecht?” 
Willem, lachend: “ja, het was een ‘schand’ voor de parochie dat ik uit 
Cuijk vertrok.” 

Maar goed, het is toch gebeurd. Bertie reed paard bij Hans Thijssen 
van Manege Bergemo. Op een dag zag ze daar een prachtig paard, 
genaamd Pandora. Na enige tijd gingen Willem en Bertie over tot de 
aanschaf van dit paard. Bertie en Willem woonden destijds nog apart, 
Bertie in Boxmeer en Willem natuurlijk in Cuijk. De aankoop van het 
paard zette hen tot nadenken. Na een tip kwamen ze het huis aan 
de Hoofdstraat op het spoor. Dit pand beschikte over de nodige 
grond. Een wei van 1 hectare voor het paard en een stuk tuin annex 
bos, ook 1 hectare groot. De koop werd gesloten en het huis werd 
geheel gerenoveerd. Een klus die wel een half jaar in beslag nam, 
maar het is een paleisje geworden.  Op het erf verscheen een ruime 
paardenstal, nadat eerst de oude ponystal was gesloopt.

Willem, lachend: “ja, het was een ‘schand’ 
voor de parochie dat ik uit Cuijk vertrok.”
Pandora kreeg via Manege Bergemo gezelschap van Jade, een 
gepensioneerd Metworst Kampioenspaard. Na het overlijden van 
Jade kwam Garza in de wei, een in Spanje geboren paard. Bertie 
en Willem rijden wel vier keer per week paard door de omgeving 
van Heijen. Ook maken ze samen tochten met de paarden. Onlangs 
zijn ze drie dagen onderweg geweest van Heijen naar Roermond 
en terug.  Overnacht werd dan in een hotel, waarbij de paarden 
in een wei in de omgeving werden ondergebracht. De Boxmeerse 
Metworstrennen zitten in hun bloed. Ze gaan er elk jaar opnieuw 

naar toe. Willem heeft geregeld de verzorging 
van de Metworstpaarden op zich genomen.

Willem en Bertie heb-
ben goede contacten 
in de omgeving. Ze 
kennen alle paarden-
liefhebbers. Boven-
dien zijn ze lid van 
Buurtvereniging Sme-
le, waar ze veel plezier 
aan beleven.

Toekomstplannen
Willem: “Lekker 
doorhobbyen! Ik vind 
mijn werk geen werk 
maar gewoon hobby. Op het moment dat ik drie 
dagen met tegenzin naar de winkel zou gaan zou 
ik er subiet mee ophouden.“

Vorig jaar juni werd bij Willem alvleesklierkanker 
geconstateerd, maar Willem had geluk. 
Hij behoort tot de 2% patiënten met 
alvleesklierkanker die genezen zijn. Het gezwel 
was ingekapseld en zat op een opereerbare 
plaats. Na enkele maanden was Willem er weer 
helemaal bovenop, maar het heeft ook zijn ogen 
geopend. Hij is dan wel weer vol aan de bak 
maar is tot de conclusie gekomen dat hij niet 
onmisbaar is. “De dames die bij mij werken 
kunnen alles aan. Dat is wel gebleken.”

Deco Home Peters
Molenstraat 53
5431 BW  Cuijk
Telefoon 0485 - 321787
Email info@peters-decohome.nl
Website www. decohomepeters.nl 
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Voorbereiding
Zoals in vorige Hèjs Nèjs edities al tussen de regels 
door was te lezen, heeft het organisatie-comité van 
de  Goede Doelen Week Heijen heel hard gewerkt 
om deze collectedagen tot een succes te maken. In 
betrekkelijk korte tijd werden vele werkzaamheden 
verzet; zoals het maken van de wijkindeling, 
het inplannen van collectanten; begeleidende 
brieven opstellen, laten drukken, vouwen en in de 
enveloppen stoppen; de collectebussen vervangen 
door collecte-emmers; computerprogramma 
ontwerpen voor het verwerken van het gedoneerde 
geld; ophangen van vlaggen en spandoeken, etc etc.

Heel goed voorbereid, maar ook nog wel met de 
spanning van “hoe gaat alles in de praktijk verlopen”, 
werd woensdagavond 20 mei het startsein voor 
de GDW gegeven. Vanaf 18.00 uur togen de 40 
collectanten, twee aan twee, gewapend met een 
fris lentegroene collecte-emmer op pad om de 
een week eerder rondgebrachte enveloppen op te 
halen.

Collecte-verwerking
Om 19.15 uur kwamen de eerste 2 collectanten 
verzamelpunt “Plan B” binnen om hun emmer 
in te leveren. Zij werden met applaus ontvangen 
en kregen een kopje koffie met een plak cake 
geschonken door Rob van Plan B en Jos van de 
Troefmarkt. (Dankjewel!)

Na binnenkomst worden de emmers van de 
verzegelingen ontdaan en de enveloppen worden 
op een van de 4 teltafels gedeponeerd. Door 
de collectanten en iemand van de organisatie 
worden de enveloppen geopend; het geld geteld 
en gecontroleerd of dit klopt met de ingevulde 
bedragen op de collectestaat. Als alle enveloppen 
van een wijk zijn geleegd en gecontroleerd gaan 
de collectestaten naar een tafel waar via een zelf 
ontworpen verwerkingsprogramma de bedragen 
worden ingevoerd. Met behulp van een voorlezer 

worden de bedragen in een snel tempo door 
een typiste ingeklopt. Na de invoering van alle 
getallen verschijnt het totaal opgehaalde bedrag 
per wijk en kan men ook in een oogopslag zien 
wat de collecte per wijk voor de verschillende 
fondsen heeft opgeleverd. Om half 10 laat de 
uitdraai van de computer zien, dat de inwoners 
van Heijen op deze eerste avond bijna € 5200 
minder rijk zijn geworden ten gunste van 9 
goede doelen. 

De volgende avond wordt weer precies hetzelfde 
ceremonieel opgevoerd. Nu wordt alleen bij die 
adressen aangebeld waar gisteren “niet thuis” 
werd gegeven. Uit de 18 emmers die nu werden 
geleegd, kon bijna € 1000 toegevoegd worden 
aan het bedrag van gisteren.

Twee collectanten hebben een “privébezoek” 
gebracht aan de Poolse gastarbeiders aan de 
Hoofdstraat. Zij hebben bij deze gasten een zeer 
mooie bijdrage bij elkaar weten te praten.

Bij de adressen die ook de tweede avond niet 
open deden werd een herinneringsbrief in de bus 
gestopt. Van de daarin aangeboden mogelijkheid 
om de enveloppe alsnog bij de Troefmarkt in een 
speciale GDW-emmer te deponeren, hebben 8 
inwoners gebruik van gemaakt. Dit leverde nog 
een bedrag van € 127  op.

Tot op heden is door de collectanten een bedrag 
van € 6420 opgehaald. 
De bijdrage van de ondernemers op de 
Heijense bedrijventerreinen is nog niet bekend. 
Hier is geen rondgang met de collecte-emmers 
geweest, maar er is een brief verstrekt met uitleg 
hoe men zijn financiële steentje kan bijdragen

Reacties
De collectanten hebben deze manier van 
collecteren overwegend als zeer positief ervaren. 

Onze eerste Goede Doelen Week

Verslag
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Op de meeste adressen lag de envelop al klaar. Heel attent! Volgens de 
collectanten waren de reacties van de inwoners ook heel positief: met als 
belangrijkste en meest gemelde opmerking: “dit is een mooi initiatief, daar 
zijn we blij mee”.   
Het organisatiecomité hoopt met deze vorm van collecteren ook werkelijk 
een “goed doel” voor de inwoners van Heijen te hebben gerealiseerd.

Bedankjes
Allereerst een bedankje aan dorpsvereniging Hèjje Mojjer, die het initiatief 
heeft genomen tot en ons verder heeft gesteund bij het oprichten van de 
Goede Doelen Week.  Vervolgens bedanken we alle gulle gevers en de 
collectanten, die in een betrekkelijk korte tijd deze donaties in hun collecte-
emmers wisten te verzamelen. De samenwerking van de collectanten van 
de verschillende fondsen om het geheel goed te laten verlopen verdient 
ook een pluimpje.
Op deze plaats willen we het kerkbestuur van de Dionysiusparochie 
bedanken voor het ter beschikking stellen van het parochiezaaltje voor 
onze vergaderingen en informatieavonden.
Wij danken Drukkerij Bouwmans & Verhagen voor het leveren van het 
drukwerk voor een vriendenprijs en Paul Joosten voor het aanleveren van 
frituurvetemmers die nog handmatig omgetoverd moesten worden tot 
collecte-emmers.
Een bedankje is ook op z’n plaats voor Troefmarkt “Jos” die ons op meerdere 
gebieden van dienst is geweest.
Ook de redactie van Hèjs Nèjs bedankt voor het mogen plaatsen van de 
informatie over de Goede Doelen Week.
Als laatste, maar beslist niet als minste, zijn we heel veel dank verschuldigd 
aan Rob  van “Plan B”. Hij stelde  woensdag- en donderdagavond 
zijn zaak geheel vrijblijvend ter beschikking voor de afwikkeling van het 

collectegebeuren. Bovendien werden op 
beide avonden  alle collectanten en andere 
medewerkers ontvangen met een gratis 
kopje koffie of thee. Geweldig!!!

Verdeling
Tot slot willen we u op hoogte stellen van de 
resultaten van onze eerste Goede Doelen 
Week. De totale opbrengst is € 6420
Dit bedrag heeft u als volgt verdeeld over 
de deelnemende fondsen: afgerond

Ango:    €  383  
Longfonds:   €  684
Brandwondenstichting:  €  615  
Nierstichting:   €  793
KWF kankerbestrijding:  €  980  
Rode Kruis:   €  539
Hartstichting:   €  496  
Pr Beatrix Spierfonds:  €  689
Jantje Beton:   € 1241

Namens alle fondsen hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

Riet Gerrits en Anita Hermsen controleren de inhoud van de collecte-emmers
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cafe-zalen

Heijen

Achter de gevel van  
een dorpscafé  

kan meer dan U denkt.

Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129 

 
www.schuttershofheijen.nl
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www.forfarmers.nl

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense 

organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.  

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan 

optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.
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MotorClub Panter toert al 
    veertig jaar rond….
Hell’s Angels is een motorclub maar niet elke motorclub bestaat uit 

Hell’s Angels! Dat geldt zeker voor de Heijense MotorClub Panter, die op 3 mei 1975, veertig 

jaar geleden dus, werd opgericht. Deze motorclub bestaat uit zeventien leden, allemaal brave 

huisvaders en opa’s. De grappen over hun beruchte “collega’s” zijn natuurlijk niet van de lucht. Zo 

mogen wij “onder geen beding de vuurwapens zien.” Die ze hebben verstopt. Dat werk. Maar, zo 

zeggen ze serieus, ”De motorclubs die nu zo negatief in het nieuws zijn hebben een totaal andere 

grondslag. Zij vormen de 1% “outlaws”. Het heeft allemaal niets meer met motorrijden te maken. 

Dat zijn criminelen.”
Wij hadden het genoegen vijf van de zeventien leden te mogen 
interviewen naar aanleiding van hun jubileum. Onze fotografe zette 
het vijftal én hun prachtig opgepoetste motoren op de foto.

En wie zijn die vijf dan wel?
De Gennepse Jos Frenken (59) is werkzaam bij de Pompe Stichting, 
getrouwd, drie kinderen en twee kleinkinderen. George Lindauer (58) 
uit Oeffelt, samenwonend, heeft een kind en twee kleinkinderen. Werkt 
bij Brabant Alucast Premetaal. De in Heijen geboren en getogen André 
Rutten, tevens gastheer, krap 50, getrouwd, heeft een tweeling en werkt 
bij SCA. Eveneens in Heijen woonachtig, de 50-jarige Harrie Kusters. 
Hij is getrouwd, twee kinderen en werkt bij Meldon Plastics in Bergen. 
En als laatste Egon Konings uit Gennep, 58 jaar. Getrouwd, een kind, is 
verwarmingsmonteur. Samen met zijn neef Hans Konings heeft Egon 
de motorclub veertig jaar geleden opgericht. Hij is nu voorzitter. In de 
loop van die veertig jaar zijn er ongeveer honderd mensen lid geweest.

Vijfentwintig jaar geleden moest de club op zoek naar een nieuw 
clublokaal. Diverse locaties werden bekeken maar bij Café Zalen 
Schuttershof voelde het het beste. Jan de Valk is een van de leden. Dat 
Jan gestopt is met Schuttershof is geen punt. Henk de Leeuw vond 
het prima als de clubleden gewoon hun maandelijkse bijeenkomsten 
bij hem wilden blijven houden. Iedere eerste zaterdag van de maand 
komen ze er bij elkaar.

Wat is er zo leuk aan motorrijden, vragen wij
De antwoorden zijn divers 
maar worden door iedereen 
beaamd. De een zegt het 
is een verslaving, de ander 
zegt je voelt je vrij, helemaal 

ontspannen. Weer iemand anders zegt als 
je op de motor zit kun je je hoofd lekker 
leegmaken op weg van je werk naar huis. 
Allemaal waar.

De motoren worden gekoesterd. Kleine 
reparaties voeren ze zelf uit, maar voor groot 
onderhoud gaan ze naar een garage. Leden 
zijn niet merkgebonden. Dat is ook leuk voor 
de onderlinge discussies. De diverse merken 
motoren worden geregeld met elkaar 
vergeleken. En, zo zeggen ze nadrukkelijk:  
“Het gaat om het toeren, niet om het racen.” 
Al geven ze graag toe dat de A57 net over de 
grens wel erg uitnodigend is om de gashandle 
even flink uit te trekken. Maar dan wel 
meteen daarna de snelweg af en binnendoor 
een mooie route rijden. Dat vinden ze leuk. In 
principe gaan ze elk jaar in mei een weekend 
van twee dagen weg en in september een 
weekend van drie dagen. Overnachten doen 
ze in een hotel, desnoods met acht man 
op een kamer. ’s Morgens lekker ontbijten 
en weer toeren. De routes worden vooraf 
uitgestippeld en uitgekozen op natuurschoon, 
haarspeldbochten, hoogteverschillen enzo-
voort. Er wordt rekening gehouden met 
alle motoren, zodat iedereen goed meekan. 

vervolg op blz 23
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Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest 

ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB  Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl
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POWER TRANSMISSION

OPTIBELT WALk B.V.
De Goote Heeze 37
6598 AV Heijen
Tel: +31 485-513293 
Mail: info @ optibelt-walk.com
Internet: www.optibelt-walk.com

OPTIBELT

www.optibelt-walk.com



Populaire bestemmingen zijn de Eifel en het Sauerland. Daar zijn 
ook de beste hotels. Hotels in België en Frankrijk liggen minder 
goed in de herinneringen van de heren. Ze hebben ook wel 
eens in Luxemburg rondgetoerd, maar ook dan overnachtten 
ze en dineerden ze in Duitsland. André heeft het zelfs een keer 
voor elkaar gekregen dat een restauranthouder een heel varken 
voor hen aan het spit ging braden. Het halve dorp at mee.

De vrouwen gingen vroeger wel mee met deze weekends maar 
tegenwoordig niet meer zo vaak. De TT van Assen was vroeger 
een vast uitje, maar nu gaan er nog maar enkele leden naar toe.
Volgend jaar is het plan om gezamenlijk naar het Engelse eiland 
Man te gaan. Daar wordt elk jaar een race gehouden van antieke 
motoren, de zogenaamde Manx. Vorig jaar wilde men eigenlijk 
graag naar Zuid-Duitsland, maar vanwege het noodweer dat 
zelfs aardverschuivingen teweeg bracht is dit uitje uitgesteld 
naar dit jaar. 

Er is gelukkig nog nooit iets heel ernstigs gebeurd. “Alleen wat 
botbreuken” zo melden de heren geruststellend. Een lid dat 
voorop reed wilde per se schnitzels eten en zag ineens een 
schnitzelrestaurant langs de kant van de weg. Hij ging vol op de 
rem waardoor de man achter hem er bovenop klapte. Beide 
motoren “een halve meter kleiner” en twee man naar het 
ziekenhuis. Eens te meer blijkt dan de onderlinge saamhorigheid. 
De leden die niet mee waren op deze trip kwamen linea recta 
naar Duitsland om de gestrande motoren en de slachtoffers 
terug te brengen naar Nederland, al moesten ze daar heen en 
terug wel zeshonderd kilometer voor rijden. 

Beide motoren “een halve meter kleiner” 
en twee man naar het ziekenhuis.

De stemming onderling is altijd erg leuk, luchtig, humor, niet 
te serieus, gezellig.  Ook privé helpt men elkaar. Momenteel is 
een van de leden een aanbouw aan zijn huis aan het bouwen. 
Waar mogelijk helpen de andere leden hem hierbij. De betaling? 
Een barbecue na het gereedkomen van de klus en een lekker 
biertje. Dat is voldoende.
Ook in sociaal opzicht is de club opvallend actief. Zo gingen de 
leden en hun motoren op 7 juni op bezoek bij de werkplek van 
Jos Frenken, te weten bij de TBS’ers die hun tijd doorbrengen 

bij de Pompe Stichting, 
locatie Zeeland. Na 
controle van hun ID’s 
en inlevering van de 
telefoons die in een 

kluis moesten worden bewaard, werden de leden en 
hun motoren binnen de hoge hekken van de Stichting 
toegelaten. Daar mochten de bewoners de motoren 
bekijken, vragen stellen en indien gewenst ook achterop 
een van de motoren plaatsnemen voor een rondje over 
het afgesloten terrein. Iets waar erg naar uitgekeken werd, 
niet alleen door de leden van de Motorclub.

Ook het jubileumfeest is inmiddels achter de rug. Op 
zaterdag 6 juni kwamen ze ’s morgens bij Schuttershof 
bij elkaar voor een toertocht door het Limburgse en 
Brabantse land  met als eindpunt Uden, naar restaurant 
D’n Heerboer. Daar werd lekker gegeten met de partners 
erbij. Op tijd terug naar Heijen en daarna was het vrij 
baan voor een prachtig feestje, uiteraard in het geliefde 
Clublokaal: Schuttershof.

Een motorclub die veertig jaar oud is. Dan denk je toch 
even aan de midlifecrisis. Zou het dan toch waar zijn? 
Voelen de heren zich weer jong als ze op de motor zitten? 
Vraag het hen zelf maar….

De overige leden van Motorclub Panter zijn:
Marcel Bijlard, Pierre Peeters, Mat van Uden, Jan de Valk, 
Rick Megens, Geert van Wezel, Hans van Uden, Wesley 
Vlug, Jan Huisman, Hans Vloet, Hans Konings, Fred Pranger.

Contactpersoon:  André Rutten,  secretaris.
E-mail : mcpantergennep@gmail.com

Interview
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Bankieren bij Rabobank
betekent bankieren zoals u
dat wilt. 

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in

Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld

door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja

van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken. Neem gerust contact

met ons op via (0485) 450 450 en we plannen graag een bezoekafspraak voor u in.

Een aandeel in elkaar

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450! 

Minder mobiel?

Ook dan kunt u op ons rekenen! 

Bankieren bij Rabobank
betekent bankieren zoals u
dat wilt. 

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in

Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld

door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja

van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken. Neem gerust contact

met ons op via (0485) 450 450 en we plannen graag een bezoekafspraak voor u in.

Een aandeel in elkaar

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450! 

Minder mobiel?

Ook dan kunt u op ons rekenen! 

Vanaf 1 januari 2015 zijn onze kantoren Boxmeer,

Cuijk, Gennep en Mill geopend van maandag tot

en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook buiten bovenstaande kantooruren zijn wij op

afspraak beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag

tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op

zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Voor particuliere vragen via (0485) 450 450 en

voor zakelijke vragen via (0485) 450 113.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gewijzigde openingstijden

per 01-01-2015
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ToBie

De TOomp BIEb is een feit.

Na mijn oproep in het Heijs Nejs nummer 4, kreeg ik dezelfde week al een telefoontje van Ans 

van Wijk. Zij wilde wel een gratis boekenkast ter beschikking stellen, hiervoor onze dank. De 

boekenkast is al geplaatst in de hal van D’n Toomp.

Wat is nou precies de bedoeling?

Heel simpel. 

Heeft u thuis boeken staan die u eigenlijk weg wil doen, maar het zonde 

vindt om ze weg te gooien, breng ze naar onze TOBIE.

Ziet u er een boek in staan wat u graag eens wil lezen, neem het dan 

gewoon mee.

U mag natuurlijk ook een boek komen halen/lenen als u geen boeken 

ingeleverd hebt.

Het is de bedoeling dat het allemaal geheel vrijblijvend is.

Er zijn eigenlijk geen spelregels, het enige wat wij vragen is om het 

netjes en opgeruimd te houden.

De boekenkast is bereikbaar als D’n Toomp open is.

Wij wensen u veel leesplezier.

Cheline Hendriks-Gommers

Heijen Helpt Heijen

Heijen Helpt Heijen

Oproep
Heeft u spullen op zolder of in de schuur liggen, 
waar u vanaf wil? Geef het door aan ons via dorpsblad@heijen.info Wellicht maakt u er iemand blij mee! 

Bent u handig in het ene, maar niet in het andere? 
Wellicht is er iemand die handig is in het andere, 
maar niet in het ene en kunt u elkaar helpen. Doe 
een oproep via dorpsblad@heijen.info 

Oproep 

Wilt u een (sport)clubje oprichten, bijvoorbeeld een recreatief fietsclubje, wilt u een reünie organiseren, zoekt u vrijwilligers? Doe een oproep via dorpsblad@heijen.info 

Vlag in de top

Zoals u waarschijnlijk al was opgevallen hebben 
we een vlag aangeschaft voor in de mast aan de 
Hoofdstraat. In de toekomst willen we nog een eigen 
Hèjje Mojjer vlag aanschaffen en een Limburgse 
vlag. Om deze vlaggen op de juiste momenten te 
laten wapperen zoeken we mensen die dit op zich 
willen nemen. Heeft u interesse dan kunt u contact 
opnemen met hejjemojjer@heijen.info
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Lever je als vereniging een bijdrage aan een viering in de periode september 2015 tot en 

met januari 2016? Dan kun je dit nog doorgeven bij Tiny Maas tot en met de eerste week 

van juli. Het bericht graag sturen aan cornelismaas@home.nl. Hartelijk dank.

God wil alle mensen nabij zijn. Het leven van Jezus maakt ons dat duidelijk. De Kerk is 

uitgenodigd om dit heil aan alle mensen te verkondigen en ervaarbaar te maken. Daartoe is 

het wel noodzakelijk dat christenen zich laten leiden door Jezus en zijn Geest. De Kerk heeft 

slechts één fundament, nl. Jezus Christus. Een logische consequentie daarvan is dat mensen 

onderling de eenheid bewaren. Het is niet toevallig dat het Johannesevangelie Jezus’ gebed 

voor de eenheid vlak voor zijn lijden en sterven plaatst.

In de geloofsbelijdenis staat: “Ik geloof in God”. Wie dat met overtuiging zegt, die belijdt: God 

is het doel van mijn leven en geloof. Op Hem verlaat ik me helemaal. In die zin kan men niet 

in de Kerk geloven. Zij is niet het einddoel van het christelijk leven. Het einddoel is louter en 

alleen God, die liefde is (1 Joh. 4,8-9,16).

Een christen kan echter wel zeggen: ik geloof de Kerk of, met andere woorden, ik vertrouw 

erop dat de Kerk mij de boodschap van Jezus waarheidsgetrouw overlevert. Dat zij mij 

meedeelt wat God voor ons heeft gedaan. De kerk is voor mij een betrouwbare getuige 

(vergelijk 1 Tim. 3,15).

Voor een christen blijft de Kerk het werk van Jezus Christus ondanks alle zwakheden (Mt. 

16,18). Jezus Christus leeft in haar verder. Dit betekent dat de Kerk meer is dan alleen maar 

een instituut of een vereniging van gelovigen maar dat de Kerk noodzakelijk tot het christelijk 

geloof behoort. Kan men dan christen zijn en zeggen: Jezus, ja. Kerk, nee?

Pastoor H. Reijnen

Een fijne vakantie met mooi weer gewenst voor alle Heijenaren 

en de overige lezers van het Hèjs Nèjs.

Pastoor Reijnen en het Kerkbestuur

Heisa

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 34 
E: 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 informatie:   
www.heijen.info

  juli
2015

vieringen in

Vieringenschema herinnering

De kerk: het werk van de Heilige Geest (3)

Zaterdag 04 juli - geen dienst

Zondag 05 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

Zaterdag 11 juli - geen dienst

Zondag 12 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 18 julii - geen dienst

Zondag 19 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 25 juli 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 26 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 01 augustus - geen dienst

Zondag 02 augustus 09.30 uur - Eucharistieviering

Zaterdag 08 augustus - geen dienst

Zondag 09 augustus 09.30 uur - Eucharistieviering

Zaterdag 15 augustus - geen dienst

Zondag 16 augustus 09.30 uur Eucharistieviering met 
volkszang

Zaterdag 22 augustus 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 23 augustus 09.30 uur - Eucharistieviering

Zaterdag 29 augustus - geen dienst

Zondag 30 augustus 09.30 uur - Eucharistieviering

augustus vieringen in 2015
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Wijziging kerkbestuur
In juni is voor Gonny Rühl de laatste vergadering van het kerkbestuur. Aan haar zittingsduur van acht jaar is dan een einde gekomen. Zij heeft in 

deze jaren o.a. stukjes voor de Heisa gemaakt en altijd snel en accuraat de verslagen van het kerkbestuur verzorgd. Er is een opvolger in beeld maar 

er heeft nog geen benoeming door het bisdom plaatsgevonden, hopelijk meer nieuws hierover in de volgende uitgave.

Het kerkbestuur bedankt Gonny voor haar jarenlange inzet voor de kerk en parochie als bestuurslid.

Volg het kerkelijk nieuws van het bisdom Roermond
Margret werd geboren op 11 oktober 1953. Het Dionysiusgilde 

kwam voor het eerst in contact met Margret en haar man Markus 

op het Königsfest van de Schützenverein Asperden in 2005. Het gilde 

was al langer op zoek naar uitwisseling over de grens en dit was een 

kans. Al in 2006 waren Margret en Markus te gast op het jaarlijkse 

Koningsschieten in Heijen. En ze kwam in 2006 opnieuw naar Heijen 

voor de koningsreceptie van koningspaar Jos en Daniëlla Graat. Kortom: 

de banden met Heijen werden in snel tempo nauwer aangehaald.

Toen het lidmaatschap van zowel het gilde van Asperden als dat van 

In memoriam: Riek Toonen-de Bruin

Heisa

Riek werd geboren op 19 januari 1928 in Bergen als 7de kind 
van jachtopzienersfamilie de Bruin. Zij had nog 12 broers en 
zussen! In totaal dus 13 kinderen, van wie er een overleed bij de 
geboorte. Eerst woonde het gezin vlak bij het Eendenmeer, later 
verhuisden ze naar de Ceresweg, ook niet ver van het meer. Na 
de lagere school (een uur lopen in Bergen!) ging Riek naar de 
huishoudschool. Ze bleef thuis werken tot ze met Ben Toonen 
trouwde. Dat was op 21 november 1949 in Gennep. 
Hun eerste woning stond aan de Steendalerstraat in Gennep, 
boven de toenmalige winkel van Jan Linders. Hennie, Paul en Theo 
zijn daar geboren. Omdat Ben werk kon krijgen in de mijnen 
verhuisde het gezin na 5 jaar naar Sittard: daar zijn Ben en John 
geboren. Later ging Ben werken op de Page in Gennep en daar 
gingen ze toen ook wonen: aan de Picardie. In 1986 verhuisden 
ze naar Heijen. Ben overleed op 20 september 2004 op 84-jarige 
leeftijd. Riek en Ben waren toen bijna 55 jaar getrouwd.
Vanaf 2007 ging het snel achteruit met Riek. Ze kreeg alzheimer 
en ging uiteindelijk permanent wonen op Norbertushof. Een hele 
geruststelling voor de kinderen.

Riek kan nog het best worden omschreven als positief, 
met gevoel voor humor en ad rem. Ze was een gastvrije 
vrouw, die altijd klaar stond om mensen te helpen. 
Ze klaagde nooit. Tijdens een sinterklaasfeestje zei de 
goedheiligman tegen Riek: “Kom jij maar eens op schoot 
zitten!” Het eerste wat Riek zei was: “Jij, ouwe snoepert!”. 
De Sint kwam haast niet meer bij.
Uiteindelijk werd Riek bedlegerig, maar ze zei tegen de 
kinderen dat ze niet steeds maar bij haar hoefden te 
blijven zitten. “Goat en geniet!” was haar lijfspreuk.
Riek was klaar om te gaan. “We hebben het goed gehad”, 
zei ze. Bang om te sterven was ze niet. “Ik heb toch mijn 
jongens”, zei ze dan.
Riek is 87 jaar geworden. Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen verliezen in haar een geweldige 
moeder, oma en overgrootmoeder. Riek, we nemen je 
lijfspreuk “Goat en geniet” ter harte! Dat je mag rusten 
in vrede.

Heijen niet langer goed te combineren was, stapten beiden over 

naar het Dionysiusgilde: dat was in 2008.

Margret en Markus toonden van begin af aan een welhaast 

tomeloze inzet. Ze namen aan alle activiteiten deel en wonnen 

iedereen voor zich door hun hartelijkheid en betrokkenheid. 

Hun lijfspreuk was niet voor niets: “Wenn schon, denn schon”. 

Als je iets doet, doe het dan zo goed mogelijk, of doe het niet. 

Intussen oefenden ze fanatiek met de kruisboog. In 2009 werd 

Margret koningin van het Dionysiusgilde. Ze 
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Henk Kaak en Wim Kouwenberg op de fiets 
naar Santiago de Compostella, 
    een emotionele achtbaan.

Henk en Wim
Henk kent Wim “uit de kroeg”. Beiden 
kennen mensen die de tocht al eens 
gemaakt hebben, zij het wandelend. Dat 
zagen Henk en Wim niet zo zitten, maar 
samen op de fiets vonden ze een goed 
alternatief. Ze zijn allebei gepensioneerd 
en op de leeftijd aangekomen waarbij ze 
over voldoende tijd beschikken en zeker 
niet onbelangrijk, ze zijn goed gezond 
en hebben nog een goede conditie. 
Dat laatste is een absolute voorwaarde, 
anders red je het niet. Al zijn ze nu terug, 
ze geven allebei aan dat ze er nog steeds 
niet helemaal bij zijn, dromen nog steeds 
over het fietsen, vooral bergop. Het 
spookt nog steeds in hun hoofd. 

Bedevaartsoord Santiago de 
Compostella
Eens kijken wat Wikipedia er van zegt. Dit 
lezen we:

Volgens een legende zou het graf van de 
apostel Jakobus, een van de discipelen van 
Jezus, zich hier bevinden. Zijn stoffelijk 

overschot zou, nadat hij in Palestina was onthoofd, in een stenen 
boot zijn gelegd waarin twee van zijn discipelen meereisden. 
De boot bereikte vanzelf de Galicische kust, waarna het dode 
lichaam werd begraven in de berg Libredón. Over het graf 
verrees een machtige basiliek.
De kerkelijke feestdag van de apostel Jacobus is op 25 juli. Hij 
is de patroonheilige van Spanje (in het bijzonder van Galicië 
en Santiago de Compostella). Op die dag is het dan ook groot 
feest in Santiago de Compostella.

Al een jaar geleden begonnen de heren met de voorbereiding 
van deze reis. De oude pelgrimsroute begint officieel in 
Haarlem en is vrijwel geheel bewegwijzerd tot aan Santiago 
de Compostella toe. De route vonden ze in een boek van 
Clemens Sweerman. Niet alleen de route maar ook een 
overzicht van alle bezienswaardigheden als musea, kerken, 
ruïnes enzovoort stonden erin beschreven. Ze meldden 
zich aan bij de St. Jacobsgenootschap (Santiago is Jacob in 
het Spaans) in Utrecht en ontvingen een stempelkaart. In 

Interview

Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn. Henk Kaak uit de Kasteelstraat en zijn 

vriend, de Nijmegenaar Wim Kouwenberg, zijn afgelopen maand op pelgrimstocht 

gegaan. Helemaal naar het Spaanse Santiago de Compostella, 2650 fietskilometers 

van Heijen. Een knap staaltje uithoudingsvermogen! We waren er als de kippen bij dit 

tweetal binnen een paar dagen na thuiskomst te interviewen. Diverse mensen hadden 

ons ook al getipt hierover. Helemaal goed! Dat hebben wij graag. Onderweg hield 

Henk een reis weblog bij dat in Heijen gretig werd met veel belangstelling gelezen. 

Maar napraten na thuiskomst, alle herinneringen op een rijtje zetten, de vele emoties 

een plaatsje geven is toch ook geweldig. Wij waren erbij en schreven alles op….

Henk en Wim
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zoveel mogelijk kerken, abdijen en zelfs cafés 
onderweg probeerden Henk en Wim stempels 
te verzamelen voor de kaart. Eenmaal hebben 
ze zelfs bij het te communie gaan zachtjes aan 
de kardinaal om een stempel gevraagd. “Na de 
mis” fluisterde de kardinaal Wim toe. Dat bracht 
hen tot in de spelonken van de kathedraal. De 
stempel en het stempelkussen bleken in eerste 
instantie onvindbaar. De nonnen moesten eraan 
te pas komen om het ergens in een lade op te 

duikelen. Want je moet in Santiago wel kunnen bewijzen dat je echt de 
hele route gedaan hebt. Lopend, dan wel fietsend en vroeger te paard. 
Als blijk ontvang je dan een prachtige oorkonde in het Latijn met je 
naam erop. Zie foto.

Het bereiken van Santiago de Compostella was niet eens het 
hoogtepunt van de reis. Want onderweg maakten ze al zo veel mee! 
Wim en Henk vertellen om en om de prachtige verhalen:

Henk:
“We zouden op 11 april uit Nijmegen vertrekken. Met ieder vier tassen 
en nog veel meer, veelal overbodige bagage reden we Nijmegen uit 
richting Heijen. Ik voelde mij eigenlijk al twee weken niet goed. En in 
Mook aangekomen kon ik gewoon niet verder. Ik had zo’n last van 
mijn luchtwegen!  En misschien was het ook wel een deel stress. Ik 
dacht: einde verhaal. Op wilskracht zijn we nog in Heijen aangekomen 
waar een heel uitzwaaicomité op ons wachtte. Maar ik kon niet meer. 
Dankzij de geweldige inzet van Dokter Jacobs uit Ottersum  was ik 
een week later weer voldoende hersteld en konden we iets later 
dan gepland toch vertrekken. De eerste etappe ging naar Breda. In 
Santiago de Compostella heb ik Dokter Jacobs als enige een kaart 
gestuurd. Dat had hij verdiend. Onderweg zie je bordjes: Santiago 
2000 km. Pfft! En later Santiago 1000 km. Dat geeft een kick.
Ik waste iedere dag onze kleren uit. We hadden ieder wel drie sets bij 
ons maar ik vond dat ze iedere dag in het sop moesten. Wim moest er 
vaak om lachen. Die was hing overal te drogen. We hebben er eens een 
foto van naar het thuisfront gemaild, dat gaf grote hilariteit. In het begin 
zaten we ook steeds te hannesen met de bagage. Wat zit nu waar. En 
altijd zat het ding dat je zocht in de vierde tas. We hadden zelfs ieder 
een slaapzak op de bagagedrager gebonden, nooit gebruikt, maar wel 
de hele reis meegesleept. Onderweg sliepen we in kleine hotels en 
bed and breakfasts. Daar kwam je soms tot hele mooie gesprekken 
die behoorlijk de diepte in gingen. Van tevoren vroegen we bij het 
boeken van de onderkomens wel altijd na of onze fietsen veilig gestald 
konden worden. Die fietsen hebben letterlijk overal gestaan. Eenmaal 
zei de herbergier : zet ze hier maar neer. Dat “hier” bleek het restaurant 
te zijn. Er kwam toch niemand meer eten.. Ook stonden de fietsen in 

keukens, garages, kelderruimtes, wasruimtes, 
bij de verwarmingsinstallatie, je kunt het zo 
gek niet bedenken. Maar het parkeren van 
de fietsen moest wel veilig zijn, want eenmaal 
je fiets kwijt zou je moeten stoppen met je 
tocht.  We hebben geluk gehad. We hebben 
geen ongelukken gehad, zijn niet gevallen. De 
hoogste top die we in de bergen hebben 
beklommen was 1353 meter. De grootste 
stijging bedroeg 14% en dat is erg steil, hoor! 
We hebben ook maar twee dagen regen 
gehad. In totaal hebben we 31 dagen gefietst 
en 4 dagen gerust tussendoor.”

Wim: 
“Ik zal het maar eerlijk zeggen, ik ben een 
hypochonder:  ik zie altijd overal beren op 
het pad. Ik ben een echte piekeraar, kan 
inzitten over de kleinste tegenslag. Dat heeft 
Henk helemaal niet, dus dat hield ons wel in 
balans. Zo overkwam het mij dat mijn iPad 
werd gestolen in de kathedraal van Chartres 
in Frankrijk. Ik ben praktiserend katholiek 
en geloof in God en Maria. In de kathedraal 
legde ik voordat ik een kaarsje aanstak mijn 
iPad met daarop 300 foto’s op het offerblok 
voor mij. Ik deed mijn ogen dicht voor een 
gebed en toen ik mijn ogen opende was mijn 
iPad weg. Ik riep hardop in de kathedraal: 
houd de dief! Meteen kwamen er mensen 
op mij afgelopen! Ik mocht natuurlijk niet 
zo hard roepen in de kerk, maar ik was 
zo kwaad! We deden 
aangifte bij de politie en 
ik dacht dat komt nooit 
meer goed. Ik maakte 
mij dagenlang druk 
over het verlies van de 
iPad totdat ik een mail 
van iemand kreeg die 
de boel relativeerde: 
“het is maar een iPad, 
Wim!” 

vervolg op blz 31

Interview
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CREATIEVE DENKERS, CONCRETE MAKERS

Wij wel, maar wij staan natuurlijk 
voor u klaar deze zomer! Benieuwd 
wat we voor uw organisatie kunnen 
betekenen? Voor al uw online en 
offline concepten, acties en reclame-
uitingen kunt u bij ons terecht. 
Voor meer informatie bezoek onze 
website of kom een keer langs in de 
tramhalte. 

Kijkt u ook uit naar de 

zomer?

Hèjs Nèjs
oktober 2013
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

Openingstijden:
Di. - do.      08.00 - 18.00
Vr. 08.00 - 20.00
Za. 08.00 - 16.00
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Natuurlijk had hij gelijk. Maar het verhaal is nog niet uit. Een week later in 
een hotel aan de kust kreeg Henk een bericht via een vriend van mij dat de 
iPad teruggevonden was. Een jongen had ‘m gestolen en meegenomen naar 
huis. Daar was de vader van de jongen achter de diefstal gekomen en samen 
bleken ze het apparaat afgeleverd te hebben bij het politiebureau. Gelukkig 
was de iPad niet vergrendeld, dus kon de politie een mail sturen aan het 
bovenste e-mailadres in mijn Inbox. Die had het bericht op zijn beurt weer 
naar Henk doorgemaild. De politie gaat de iPad binnenkort weer naar mijn 
huisadres sturen. Dit kan geen toeval meer zijn. 

Zo ontmoetten we vier mannen uit Venray die ook per fiets op weg waren 
naar Santiago de Compostella. Daar hebben we ook mooie gesprekken 
mee gevoerd. Een paar dagen later kwamen we ze wéér tegen. En een van 
hen zei: “Wim, je moet je ketting laten smeren.” Dat gaf bij mij natuurlijk 
weer meteen beren op het pad. Henk had allerlei fietsgereedschap bij zich, 
maar natuurlijk géén smeerolie. Ik had het niet meer. Het was zondag en 
alle fietswinkels waren dicht. Met lood in de schoenen fietste ik verder. 
Henk zag het allemaal niet zo somber in, maar ik dacht elk moment dat de 
ketting eraf liep. Ineens zagen we voor ons een tandem met daarop een 
meisje en een jongen. Misschien hadden die wel smeerolie bij zich! Toen we 
ze eindelijk ingehaald hadden en vroegen of ze het gevraagde hadden was 
het antwoord nee. Maar we mochten wel even met hen naar huis fietsen 
want thuis hadden ze dat wel. Zo gezegd zo gedaan en zo werden we op 
een late zondagmiddag “gered” door een aardig stel jongelui.

In het dorp Palais de Rei, 65 kilometer voor Santiago de Compostella 
maakten we een middagwandeling. Opeens zagen we een paar trappen en 
dachten dat dit naar een uitzichtpunt zou leiden. Maar we kwamen uit in 
een kleine kapel. Er zat een gitarist het Ave Maria van Bach te spelen. Daar 
brak ik. Ik werd enorm emotioneel. Lange tijd heb ik daar zitten huilen. Mijn 
hele leven kwam voorbij, mijn ouders en alles wat ik in mijn leven goed 
of fout gedaan had. Wildvreemde mensen klopten me op de schouder. 
De kosteres kwam met een doos tissues. ’s 
Avonds was er een mis in deze kapel, daar 
zijn we ook naar toe geweest. Dezelfde 
gitarist speelde daar ook weer het Ave 
Maria maar toen had ik de emoties weer 
onder controle.”

Het beroemde Wierookvat
Op de zaterdag voor Pinksteren, 23 mei, 

kwamen ze aan in Santiago de Compostella na 
een lange tocht langs prachtige dorpjes, steden 
en natuurschoon. In de kathedraal die tot hun 
teleurstelling geheel in de steigers stond maakten 
ze toch weer iets heel moois mee. Op hoogtijdagen 
wordt er een enorm wierookvat door de kathedraal 
gezwaaid. Van oorsprong was de wierook bedoeld 
om de lijflucht die de pelgrims soms om zich heen 
hadden doordat ze zich dagenlang niet hadden 
kunnen wassen enigszins te verdrijven. Nu is het 
pure symboliek. In totaal hebben Henk en Wim 
dit geweldige schouwspel een aantal keren mogen 
aanschouwen.

En dat was het dan. Op dinsdag na Pinksteren 
landden ze in Brussel en wachtte hen een heus 
welkomstcomité in Heijen bij het huis van Henk. 
Wat hebben ze het geweldig gehad. Allebei 
hebben ze in een emotionele achtbaan gezeten, 
maar het heeft hun band zeer  versterkt. Het 
smaakt absoluut naar meer. Misschien volgend jaar? 
Nu kan het nog zeggen ze, maar ze pinnen zich op 
dit moment nog nergens op vast. Eerst maar eens 
bijkomen van deze tocht. 

Bedankt Henk en Wim, dat jullie dit toch heel 
persoonlijke verhaal met ons wilden delen…. 

Wil je hun avonturen nalezen kijk dan op:
http://henksantiago.reislogger.nl 
Hier kun je ook de hele route vinden.

PS. Net voor het ter perse gaan van deze editie 
ontvingen wij het bericht dat Wim zijn iPad terug 
heeft ontvangen van de politie uit Frankrijk. 
Tot zijn grote spijt zijn de driehonderd foto’s 
door de jeugdige dief gewist. Jammer hè.
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Voor deze uitgave van het Hèjs Nèjs zijn we 
op bezoek gegaan bij “de Leggemert” aan de 
Boxmeerseweg. De eerste bouw op deze kavel 
is nog aan de A24, vanaf 1955 Veerweg 24 
genaamd en tegenwoordig Boxmeerseweg 14. 
De eerste woning die op deze locatie is gebouwd 
werd tijdens de oorlogsjaren vernietigd. Dit 
huis werd bewoond door Wim Broenen en 
Mina Roovers. Wim is geboren in Heijen op 18 
september 1885. Mina afkomstig uit Liempde, 
is geboren op 18 februari 1893.  Vanaf hun 
huwelijk in 1915 wonen zij eerst vier jaar op de 
Smele  in de woning  waar nu de familie Brock 
woont. De dochters An (1916) en Truus (1917) 
werden hier geboren. Daarna betrekken ze met 
de twee kinderen de woning op dan nog A24.
De kinderen Nel, Miet, Koos, Tien, Jan, Wim, 
Mientje, Dina, jongste dochter Lies (1930) en 
jongste zoon Piet (1934) worden op de Veerweg 
geboren. De eind jaren twintig geboren tweeling 
Lieske en Tieske, overlijden op zeer jonge leeftijd. 

Al enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt zetelt de Rotterdamse korporaal Cor 
Leeuwangh met zijn manschappen in de woning. 
Zij hebben de taak het veer aan de Maas (Heijen-
Boxmeer) te beschermen. Moeder Mina kookt 
dagelijks voor zowel haar eigen grote gezin als 
voor deze manschappen. 
Al vroeg in de oorlog wordt de familie Broenen 
het huis uitgezet door de Duitsers. De militaire 
wachtpost wordt bevolen zich over te geven. 
Korporaal Leeuwangh ziet kans te vluchten en de 
veerpont nog tot zinken te brengen, waardoor 
de Duitsers een halt wordt toegeroepen aan 
de Maas. De woning aan de Veerweg wordt 
vanaf dat moment gebruikt als Duitse grenspost. 
Stapels granaten liggen aan beide zijden van de 
weg opgeslagen.

De nog thuiswonende kinderen Broenen 
worden in september 1940 bij verschillende 
gezinnen ondergebracht, zoals bij het gezin 
van Jan Terpstra, bakker in Heijen. De dan bijna 

tienjarige Lies en zus Mientje vragen pastoor Stoot of zij in 
de oude pastorie mogen wonen, want ze vinden het te druk 
in de woning van Terpstra. De familie Martens, die aan de 
toenmalige Schoolstraat een klein winkeltje heeft kan echter 
wel hulp gebruiken. Lies gaat helpen in de winkel en krijgt 
daarvoor kost en inwoning bij de familie. In de loop van de 
oorlog evacueert een gedeelte van de familie (Wim, Mina, 
Miet en haar dochtertje Carla, Dina, Mientje, Tien, Piet en 
Lies) naar Groningen (Zuidwolde). Aan het einde van de 
oorlog keert de familie terug naar Heijen, waar de kinderen 
bij verschillende familieleden werden ondergebracht omdat 
de eigen woning door een voltreffer totaal vernietigd is. 
De jongeman Theo Hendriks is degene die Lies bij 
thuiskomst van de vrachtwagen helpt. Op dat moment is 
Lies 14 jaar oud en beiden zijn zich er niet van bewust dat zij 
zo’n dertien jaar later in het huwelijksbootje zullen stappen. 

Direct na de oorlog bouwt Wim (ook bekend als “Metsel 
Wim”) een noodwoning aan de Veerweg 14. Omstreeks 
1950 wordt een bouwaanvraag ingediend voor een nieuw te 
bouwen huis pal naast deze noodwoning. Een tweetal jaren 
later wordt alsnog een bouwvergunning afgegeven voor de 
noodwoning die in 1946 is gebouwd. Dit bleek direct na de 
oorlog niet mogelijk te zijn omdat het gemeentelijk apparaat 
op dat moment nog niet in werking is. Als Wim in 1962 
sterft, woont Grad Broenen korte tijd in bij de familie.

Dochter Lies trouwt in juni 1958 met Theo Hendriks en 
verhuist naar Blerick. Eind dat jaar keren ze terug naar Heijen 
vanwege een heupoperatie die Theo moet ondergaan. Ze 
trekken in bij moeder Mina. Drie jaar lang is Theo aan bed 
gekluisterd, eerst een periode in de Maartenskliniek en 
daarna verdere revalidatie aan de Boxmeerseweg. 
Na redelijk herstel gaat Theo halve dagen aan de slag bij 
Donné in Bergen. Hij maakt daar het ijzeren naamframe 
voor de woning, “de Leggemert”. Deze naam vindt zijn 
oorsprong in de periode dat de koeien bij een grote boom (‘t 
vliegmachinesbumke) aan de Maas bij elkaar worden gebracht 
voor de verkoop. De verkochte koeien werden met boten 
over de Maas gezet. Op “de Leggemert” komen de boeren 
regelmatig samen en 
pruuven er menig 
borreltje. Het is een 
echt “plekhuus”.

Boxmeerseweg 14

Van toen tot nu
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Het is een echt “plekhuus”.

Wim en Lies verhuren ook enkele kamers in de woning. Ferdinand Schade 
van Westrum die werkzaam is op Maria Roepaan is een van de kostgangers. 
Ook worden kamers verhuurd aan jonge politieagenten, zoals Klaas Niemeijer 
en John Geerards. Met deze laatste heeft Lies nog steeds contact. Ook agent 
Ron Wabeke woont nog enige tijd in “de Leggemert”.

Lies en Theo nemen het huis ook onder handen. Zo halen ze de suitedeuren 
tussen de beide woonkamers eruit en maken er één grote woonkamer van. 
De berging wordt opgeknapt en een gedeelte ervan ingericht als kapsalon. 
Dit omdat Theo ook als kapper zijn boterham verdient. Er wordt een aparte 
ingang gemaakt en een deurbel aangebracht voor de klanten. Deze hangt er 
tot op de dag van vandaag. 
Ook houden Theo en Lies in de voormalige noodwoning twee varkens en 
wat haantjes voor de slacht. Enkele jaren later worden alle ramen van de 
woning vervangen en een van de twee schouwen in de kamer wordt eruit 
gebroken. De tuindeuren in de woning worden vervangen door een raam. 
De 2 kleine ramen aan de voorkant van de woonkamer worden vervangen 
door één groot raam.
Een schuur wordt bijgebouwd, waarin Theo zijn hobby, hout draaien, uitoefent. 
Kandelaars, tafelpoten, trapleuningen voor zichzelf en op bestelling worden 
er gemaakt. Omdat Theo dit vanwege zijn gezondheid niet kan, onderhoudt 
Lies de gehele door haar aangelegde siertuin, wat haar lust en haar leven is. 
Een groot aantal van de vroeger geplante bomen prijken nu nog in de tuin.
Tot 1968 wonen Lies en Theo in “de Leggemert” en verhuizen dan naar de 
Hoefstraat. 

Negen jaar later trekken zij echter opnieuw bij Mina in aan de Boxmeerseweg 
vanwege de achteruitgaande gezondheid van Mina. Mina overlijdt in 1982. 
Theo en Lies blijven nog in “de Leggemert” wonen tot zij het huis eind 1985 
verkopen aan Jan Lomme en Maria Johanna Hermans uit Afferden. Jan, Maria 
en dochter Truus nemen hun intrek in de woning. Hun vier zonen, Bert, Sjaak, 
Jos en Harrie wonen op “de Augustinusstichting” en dochter Maria op “Maria 
Roepaan”. Jan en Maria willen zo dicht mogelijk bij hun kinderen wonen. 

Omdat de gezondheid van Maria op enig moment erg achteruit gaat en zij 
niet meer thuis kan blijven wonen, gaat Jan naar Norbertus om plaatsing te 

vragen voor zijn vrouw. Op de terugweg valt hij 
met zijn fiets en breekt zijn heup. Helaas laat de 
gezondheid van Jan het niet meer toe terug te 
keren naar de woning aan de Boxmeerseweg. 
Dochter Truus, woonachtig in Oldenzaal, komt 
naar Heijen om haar moeder zoveel mogelijk 
te helpen. In 1995 besluit Maria de woning te 
verkopen. Jan en Marijke Kok-Boumans waren 
alle langere tijd zeer gecharmeerd van het pand. 
Ze wandelden er regelmatig met de honden 
langs. Dan zeiden ze tegen elkaar: “Als het 
huis ooit te koop komt, dan gaan we ervoor”. 
Zij worden in 1995 de nieuwe eigenaren en 
trekken in de woning met hun kinderen Arjan 
en Marlie. 
Er wordt een aantal aanpassingen aan de 
woning gedaan. Zo worden de kleine ruitjes 
in de woonkamer vervangen door dubbel glas. 
De vroegere douche wordt verbouwd tot WC 
en het vroegere toilet wordt verbouwd tot 
nieuwe badkamer. Begin 2000 wordt een serre 
aangebouwd. 
De door familie Lomme aangelegde groentetuin 
wordt door de familie Kok weer teruggebracht 
tot eerdere siertuin, een grote hobby van Jan 
en Marijke. 

De door de Theo en Lies Hendriks gebouwde 
houten schuur wordt afgebroken en opnieuw 
opgebouwd, de binnenzijde van steen en 
buitenzijde van hout. Deze doet nu dienst 
als garage. De door Theo Hendriks indertijd 
gemaakte houten poorten met gedraaide 
tussenspijlen worden momenteel door Jan 
opgeknapt en zullen deze zomer weer prijken 
aan de oprit naar de woning.
De familie Kok woont inmiddels 20 jaar met 
heel veel plezier op “de Leggemert”. Nu de 
kinderen de deur uit zijn denken ze wel eens 
over een nieuwe, kleinere woonplek.

Van toen tot nu
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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

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks 
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz. 

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke 
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u in de buurt , kom dan even 
binnen en proef de echte dorpssfeer 
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Hoofdstraat 36, Heijen  Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte en 
een ruim terras 
(60 plaatsen)en een 
speelgelegenheid voor 
de kinderen.

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op:

26 augustus 2015.

Agenda 2015 Belangrijke telefoonnummers

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

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

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

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

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

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

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

Milieuklachten:   
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Week 26 (22 juni – 28 juni)
De Zonnebloem - Loterij

Maandag 29 juni
Vanaf 19.00 uur 

Donateursactie fanfare EMM

Zaterdag 4 juli
20.00 uur Schuttershof

Schuttershof - Heijen Open Air

Zaterdag 4 juli
17.00 uur D’n Toomp

Afsluitingsconcert leerlingen E.M.M.
  Fanfare E.M.M.

Zondag 26 juli
10.00 uur Dressuurstal Deenen

Dressuurwedstrijden

Woensdag 12 augustus
K.B.O. - Bedevaart Kevelaer

Donderdag 20 augustus
Vertrek: 12.30 uur.

Zij-actief - Bezoek aan Rosarium Wellerlooi

Zondag 6 september
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermis-Frühschoppenconcert

Maandag 7 september 
14.00 uur D’n Toomp

K.B.O. - Kermis-Dansmiddag

Woensdag 16 september 
K.B.O. - Fietstocht

Donderdag 17 september
19.30 uur Schuttershof

Zij-actief - Informatieavond over diabetes

Donderdag 22 oktober
19.30 uur Schuttershof

Zij-actief - Sieraden maken met Thea Sutmuller






