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Van Toen tot Nu 
Hezeland  5

De Geslaagden!

Joep ter Haar, 
markant politieman

Meet & Greet 
Evy en Brechtje

Gastschrijver
Angèl Chen



Een aandeel in elkaar

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm

Ontmoet

Hoe stel 
ik een 
financieel 
plan op? 

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 
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MEET & GREET | VERSLAG SLOT
ACTIVITEIT SJR 24 JUNI 2017

19-21

JOEP TER HAAR

29
Inhoud

VAN TOEN TOT NU

16

Voorwoord en Inhoud

Voor u ligt de eerste editie na de zomervakantie. Omdat de vakantieperiode de 
meesten van onze redactieleden heeft doen uitwaaieren over Europa hebben we 
deze keer veel hulp gehad van buitenaf. Zo zijn we blij met de interessante bijdrage 
van gastschrijver Angèl Chen-Straten, directeur van de basisschool. Met een 
persoonlijke “touch”, maar ook met een professionele inkijk in de onderwijsmethode die De Heggerank hanteert.
De Stichting Jeugdraad heeft ons ook deze keer weer een handje geholpen. Zo hebben Evy Jansen en Brechtje 
Peeters hoogstpersoonlijk een verslag gemaakt van de eindactiviteit van deze leuke groep. En wij hebben de twee 
meiden de vragen van Meet & Greet voorgelegd. Hun foto belandde zelfs op de voorpagina!
Riet Reijnen en Gerrie Franken hebben de geschiedenis van pand Hezeland 5 vastgelegd. Dit huis was tachtig jaar 
lang in het bezit van de familie Stoffele. Maar zelf hebben we ook niet helemaal stil gezeten. Zo heeft onze fotograaf 
Stella kans gezien de meesten van de geslaagden te fotograferen en een paar vragen te stellen. En met gepaste trots 
wijzen wij op het interview dat wij hadden over de legendarische politieman Joep ter Haar. Het gesprek vond plaats 
met de kinderen Rita en Johan en met voormalig stagiair Henk Janssen.  
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Geslaagd Bitterballenconcert.

 

Een file zal je niet gauw aantreffen in Heijen. Dat is als 
een naald in een hooiberg, die vind je echt niet. Of je 
moet (nog) meer geluk hebben dan de winnaar van de 
hoofdprijs in de Staatsloterij!
Hoewel…..op woensdag zo rond 12 uur is er toch wel 
enige filevorming te constateren bij de nering van 
onze vrienden uit Spakenburg. Tal van medewerkers 
van bedrijven uit Heijen komen voor halve of hele af-
delingen vis halen. En natuurlijk de Heijenaren, die 
hun lunch willen opwaarderen met een heerlijk en 
gezond visje.
Nu de vakantietijd zo langzamerhand weer voor-
bij is, begint de landelijke file-ellende zich weer te 

Files

manifesteren . Zet de radio maar aan en je hoort 
prachtige namen van verkeersknooppunten met veel 
regelmaat voorbij komen in de twijfelachtige race 
naar de langste files. In juli/augustus is het heerlijk 
toeven in Nederland, als half Nederland de grens is 
over getrokken. De bevolkingsdichtheid nadert dan 
die van Noorwegen of Zweden. Prachtig daar, al is het 
daar ’s winters wel erg lang koud…
Maar ja, aan alles komt een eind, ook aan mooie din-
gen. Gelukkig ook aan minder fraaie: oorlogen eindi-
gen (zij het meestal met alleen maar verliezers), maar 
ook kleinere dingen: een examen begint en eindigt en 
zoals ik een acteur eens hoorde zeggen: ‘Het wordt 
altijd half elf ’. Je kunt zenuwachtig zijn en angstig 
voor een optreden, maar als je er aan begint, komt het 
ook tot een eind. En hopelijk met achteraf een goed, 
voldaan gevoel. Een mooie gedachte zo aan het begin 
van een nieuw jaar na de grote vakantie. Dus ga er 
voor, maak er wat van en heb voldoening van wat je 
bereikt hebt. Dat geeft een rijk gevoel. 
En als je onverhoopt in een vermaledijde file terecht 
komt: ook daaraan is nog altijd een einde gekomen. 
Veel voortgang gewenst!

Henk Kerkhoff

Column

Afgelopen 28 juni vond bij het Heijs Hepke het 
derde Bitterballenconcert plaats. Na de vele regen 
van ’s morgens was het gelukkig ’s avonds droog en 
aangenaam weer. Ook deze keer zorgden Revuegroep 
Heijen voor de komische noot en Die Original 
Maastaler voor de muzikale noot. Nadat Friso deze keer 
toch echt dacht de gouden visstick te krijgen ging die 
jammer genoeg wéér aan zijn neus voorbij. Daar ging 
Ruud Roelofs met een grote grijns op zijn gezicht mee 
aan de haal. De Gouden Bitterbal werd uitgereikt aan 
Gerbrand Martens voor de vele hand- en spandiensten 
die hij verricht voor de kapel. Het was een drukke, 
gezellige avond en de gesponsorde bitterballen van het 
Heijs Hepke en Piet en Jo Vinck vonden gretig aftrek. 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot 
dit geslaagde feest.

      Gerbrand in goed gezelschap plus de Gouden Bitterbal
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Verenigings- en ander nieuws

Tijdens kermiszondag 3 september vindt in 
gemeenschapshuis D’n Toomp het kermisfrühschoppen 
plaats. Vanaf 12.00 uur spelen Die Original Maastaler 
weer het dak eraf. Onder het genot van koffie/thee 
en een drankje kunt u genieten van een aantal uurtjes 
gezellige Egerländer- en Tsjechische muziek. Vergeet ook 
uw steunkaarten niet want er worden weer mooi prijsjes 
verloot. De entree is gratis en wij hopen velen van u te 
mogen begroeten.

Kermisfrühschoppen

De afgelopen maanden zijn de leden van slagwerkgroep 
EMM enorm druk geweest.
Zo deed een aantal leden mee aan het Brabants 
kampioenschap. De dappere Romée en Nick Traa speelden 
zich op indrukwekkende wijze naar het kampioenschap 
toe. Romée werd eerste op de basmarimba en Nick op 
Multi-percussion. Hun eerste plaatsen gaf hen het recht 
op deelname aan het NK voor slagwerkers op 17 juni 
in Heel. Ook Robbin Hermsen had succes  tijdens het 
solistenconcours. Hierdoor had hij zich ook geplaatst 
voor Nederlands kampioenschap.
Ondanks dat ze zich intens hadden voorbereid, werden zij 
dit jaar geen Nederlands kampioen. We vragen hoe dat 
komt. Nick (13): “Drie black-outs en ik lag er uit. Maar ja, 
volgend jaar weer een nieuwe kans. Ik had 85 punten en 
de winnaar 92. Ik was effe boos op mezelf maar later was 
ik er wel weer overheen.”
Bij Romée (15) er ging eigenlijk niks fout maar het was net 
niet voldoende voor een eerste plaats. Ook voor Romee 
geldt volgend jaar beter. Net als haar broer Nick haalde zij 

85 punten, wat heus geen slechte score is. 
Robbin Hermsen is 14 jaar en speelt multi-percussion. Het 
ging goed, zegt hij, maar ja het kon beter. “Ik was blij met 
mijn 87 punten. We hebben heel veel uren gerepeteerd 
met Guido, onze leraar. Eigenlijk speelden we een te 
goede generale repetitie. Dan denk je misschien te vlug, 
o, dat lukt wel.” 
Volgend jaar gaat hij samen met Nick een nieuwe poging 
wagen op multi-percussion. 
Wij wensen hen veel succes! 

The Art of Percussion
Daags na het Nederlands kampioenschap stroomde d’n 
Toomp vol toeschouwers voor het Art of Percussion 
spektakel. En een spektakel werd het. De slagwerkgroep 
(SWG) van EMM onder leiding van Casper Traa opende 
het programma met een aantal prachtige, pittige percussie 
nummers. Daarna speelden ze samen met accordeonist 
Rik Cornelissen en er was een hoofdrol voor 3 djembé 
spelers. De combinatie slagwerk en accordeonmuziek, 
verzin het maar. 
In de pauze nam een vertegenwoordigster van de 
Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN) het 
woord. Een aantal jaren geleden heeft de SWG allerlei 
acties en een benefietconcert gehouden om geld in te 
zamelen voor de NVN. Dit naar aanleiding van de ziekte 
van Famke, dochtertje van slagwerker Mathijs Coenen, 
die aan het nefrotisch syndroom lijdt. Met het geld, 
ruim €7800,- werden twee projecten gerealiseerd, zo 

Terugkijken met de slagwerkgroep van EMM

vervolg op blz 7

      The Art of Percussion
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vertelde de vertegenwoordigster van NVN. Voor de 
kinderen die vaak op zeer jonge leeftijd al met deze ziekte 
geconfronteerd worden werd een stripboek gemaakt. De 
naam van het boek: Thomas en het nefrotisch syndroom. 
Er bestond al een boekje voor kinderen hierover maar 
dat was een totaal verouderde versie. De schrijfster/
tekenares, Annabel Bolck legt op heel kinderlijke wijze uit 
wat de ziekte inhoudt. En aan Famke was het de eer om 
het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst te mogen 
nemen. Famke komt zelf ook voor in het boek. Omdat 
het boek nog net niet van de drukkerij was aangekomen 
werd Famke een prachtige poster van de voorkant van 
het boek aangeboden. Een gedenkwaardig moment voor 
Famke maar ook voor de hele slagwerkgroep.

Slagwerkgroep St. Caecilia uit Doornenburg
Het concert Art of Percussion werd besloten met een 
optreden van de slagwerkgroep van Harmonie St. Caecilia 
uit Doornenburg, waar Casper Traa ook dirigent van is. Zij 
traden op met o.a. vier professionele violisten van Guido’s 
Orchestra en een Rockband. De combinatie slagwerk en 
vioolmuziek, nogmaals je moet er maar opkomen. Maar 
het was prachtig. Het publiek luisterde ademloos wat 
zij hen voorschotelden. Het was zeldzaam stil in de zaal. 
Vooral het nummer Rainman met strijkerensemble en 

‘Styles’ in combinatie met een rockband maakte indruk. 
Op 21 juli deed St. Caecilia mee aan het Wereld Muziek 
Concours (Concert contest) en behaalde hier een 
gouden medaille. Deze gouden medaille was voldoende 
om de concurrentie uit o.a. Thailand, Singapore en 
Engeland achter zich te laten en hierdoor werden zij 
Wereldkampioen in de First Division.

Wat staat er nog op het programma?
De SWG van EMM gaat op podiumconcours naar Etten-
Leur op 9 december. Ook de B-slagwerkgroep gaat mee. 
De jeugd gaat op in de 4de divisie en de senioren in de 2e 
divisie. De eerste divisie is de absolute top in de amateur 
slagwerkwereld. De aankomende maanden zullen zij zich 
in ieder geval goed voorbereiden op een zo goed mogelijk 
resultaat te behalen en wie weet promotie af te dwingen. 
Vorig jaar speelde de SWG als vertegenwoordiger van de 
gemeente Gennep op een Euregio uitwisselingsconcert 
in Weeze. Daar maakten ze zo veel indruk dat ze zijn 
uitgenodigd voor een showconcert. Dit concert zal in 
2018 (medio maart april) gaan plaatsvinden. 

Kortom de slagwerkgroepen van fanfare EMM timmeren 
flink aan de weg......

      Famke neemt de poster in ontvangst

Nick en Romée Traa voor hun deelname 

aan het EK

    Rik Cornelissen op accordeon



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.

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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* Het verslag van de ledenvergadering van 24 mei is te lezen op de site van Hèjje Mojjer. (www.heijen.info)

Verder: 
* De gemeente is bezig om de eerste voorbereidingen te treffen voor de aanleg van het aangepaste tweezijdige 
fietspad richting de verkeerslichten bij industrieterrein de Grens. 

* De geplande bijeenkomst van de in het leven geroepen klankbordgroep rond de uitbreiding van de haven, die op 16 
augustus aanstaande gehouden zou worden, is uitgesteld tot in het najaar.  Er worden op dit  moment verschillende 
onderzoeken verricht en die zijn nog niet afgerond. Een van de pijnpunten in dit verband is dat er voortdurend van 
meerdere kanten gewezen is op de absolute noodzaak om een passende oplossing te realiseren voor onder andere 
de aansluiting naar het bedrijventerrein Hoogveld. 
Op het moment dat de haven wordt gegraven zullen de activiteiten uitgebreid worden, hetgeen ook de opzet is. Dit 
alles zal leiden tot een sterke toename van de vervoersbewegingen. Hiermee zal de overlast speciaal voor de direct 
aanwonenden, maar ook voor Heijen toenemen.
Dit is niet acceptabel. Daarom is het creëren van een alternatieve aan- en afvoerroute een dwingende eis. 

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur



Hèjs Nèjs
Augustus 201710

Kinderen zijn iedere dag 
een nieuwe inspiratiebron!

Angèl:
Voor dit nummer is mij gevraagd een stukje te 
schrijven voor jullie professionele en prachtig 
uitgevoerde dorpsblad. Een beetje over thuis en veel 
over school.

In het onderwijs ben ik als leerkracht in 1975 
begonnen en nu na ruim 40 jaar vind ik het werk nog 
altijd een prachtige uitdaging. Werken met kinderen 
betekent iedere dag een nieuwe inspiratiebron. 
Leiding geven aan een school, samenwerken met 
leerkrachten, ouders, ketenpartners en bestuur 
stelt je doorlopend voor verrassingen en vraagt om 
richtinggevende besluiten. 

Thuissituatie
Ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin. Wij 
hadden thuis een groentewinkel en daar werd altijd 
gewerkt, de klant stond centraal en verdiende de 
beste kwaliteit liefst voor de laagste prijs. Het was 
gezellig en druk bij ons in de winkel. Voor gezinnen die 
het moeilijk hadden vulde mijn vader een tas en dan 
was het goed zo. Onderling werden maatschappelijke 
problemen stilzwijgend opgelost door elkaar te 
helpen. Nu zijn er voedselbanken en instanties.

Nu ik terugblik heb ik daar in mijn jeugd onbewust 
veel geleerd en een basis gelegd voor mijn latere 
veelomvattende beroep van directeur. Flexibel zijn, 
met ieder een praatje maken, snel rekenen (de kassa 
kwam later), wat humor, ondernemen, doorzetten en 
vooral zien dat opgroeien in een liefdevol gezin niet 
voor iedereen is weggelegd en er schrijnende situaties 
zijn waarin mensen en kinderen proberen te overleven.
Het was een vanzelfsprekendheid dat de hele familie 
meewerkte vooral op piekmomenten. We vonden 

het gezellig en hadden het goed. Druk betekende 
een goed lopend bedrijf. Er werd niet gesproken 
over te veel, te lang of een tegenvaller, daar stapte je 
overheen. Klagen, nee dat was er niet bij! 
De boodschap van mijn ouders was er een van 
tevreden zijn, doe maar gewoon en doe de dingen 
met plezier. Ze vertelden dan over hun jeugd en 
angstige tijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Studeren is een voorrecht en biedt kansen voor 
de toekomst. Huiswerk had prioriteit en was geen 
discussie. Sport en een instrument hoorden bij de 
opvoeding. Als je iets wil bereiken moet je ervoor 
werken, niets gaat vanzelf. Mijn moeder is nu 92 jaar 
en geeft deze boodschap nog steeds door aan haar 
kleinkinderen.

Gezin
Van een meisjesgezin met een zus, ook in het 
onderwijs, heb ik nu een mannengezin. Wat een 
verschil van veel vertellen naar to the point! Mijn 
man is docent bedrijfseconomie en de jongens 
inmiddels 30 en 28 jaar, zijn accountant respectievelijk 
econometrist. Ze hebben dus beiden iets met getallen. 
Gingen we met de jongens op vakantie dan was het 
in de auto sommetjes maken, we deden allemaal mee 
en hadden plezier.

Werk
Als directeur ben je verantwoordelijk voor de 
hoeveelheid en diversiteit van zaken als beleid, 
onderwijsinhoud, interne en externe communicatie, 
financiën, opbrengsten, personele zaken en 
administratie. Maar de basis ligt in het verbinden 
ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Kortom 
schoolleider zijn is een vak apart. Het is hard werken, 
maar je krijgt er veel voor terug. 

Wij hebben het genoegen jullie een gastschrijver voor te stellen en niet de eerste de 
beste. Het is een bijdrage van mevrouw Angèl Chen-Straten, directeur van Basisschool 
de Heggerank. 
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Opvoeden ingewikkeld of gewoon gezond verstand? 
Het team op school en de ouders staan samen voor de 
mooie taak de kids op school te begeleiden met leren 
en ontwikkelen, dus samen opvoeden. De betekenis van 
opvoeden kan, maar hoeft in principe niet zo moeilijk te zijn. 
Het betekent voor mij kaders aangeven, enkele afspraken 
maken die ieder naleeft om het gezellig te houden en binnen 
deze structuur kan een kind aan de slag.
Vergelijk het met voetballen of een andere sport. Binnen 
de lijnen ga je voor opbrengst volgens bepaalde regels. 
Ga oefenen, maak fouten, leer er van, sta op en probeer 
opnieuw. Bij de ene leerling lukt het snel, bij de ander wat 
langzamer. Het maakt allemaal niet uit als je als opvoeder 
maar ruimte en waardering geeft aan het kind om zelf te 
ontplooien. Een gesprekje, een compliment doet wonderen, 
sterkt het zelfvertrouwen en stimuleert om nieuwe kennis 
te vergaren.

Kinderen onthouden niet de materiële dingen, maar 
wel de aandacht die ze kregen!
Goed opvoeden is sturing geven aan leren en zelf het 
goede voorbeeld geven. Maar ook nee durven zeggen en 
consequent handelen. Door een lijn te trekken met elkaar 
help je een kind en geef je duidelijkheid. Bij twijfel en 
toegeven breng je een kind in verwarring.

Het verbetermanagement
Veranderingen in het onderwijs zijn net zo noodzakelijk als 
in de rest van de wereld. Naast basisvaardigheden hebben 
kinderen nu andere vaardigheden nodig dan dertig jaar 
geleden. Het heeft dus geen zin je tegen verandering te 
verzetten. Wel moet de visie duidelijk zijn, om een keus te 
kunnen maken. Kinderen zijn enorm flexibel en passen zich 
snel aan in een veranderfase, daar kunnen wij van leren als 
volwassenen.

In deze snel veranderende wereld zocht ik naar een nieuw 
onderwijsconcept met een andere benaderingswijze en 

kwam in aanraking met “Continuous Improvement” en was 
meteen geïnspireerd. Het traditionele top-down denken 
wordt losgelaten en inbreng en eigenaarschap staan 
centraal, om samen te werken aan kwaliteit. Werken aan 
resultatenverbetering zou vooral plaats moeten vinden op de 
werkvloer en in een organisatie als het onderwijs betekent 
dat: in de klas. Dan lijkt het overduidelijk om juist leerlingen 
bij dat proces te betrekken. Door aan de leerlingen zelf te 
vragen wat zij denken dat er moet gebeuren als de reken- 
lees- of spellingresultaten tegenvallen.

Hoe komt het dan toch dat er in het onderwijs zo 
weinig aan de leerlingen zelf wordt gevraagd?
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die weten voor welke 
doelen ze leren, maar liefst 27% hoger scoren dan leerlingen 
die niet concreet weten wat ze leren! Doelen stellen met 
leerlingen levert een enorme betrokkenheid en inzet op, die 
zowel voor de leerling zelf als voor de leerkracht motiverend 
werkt. 

Kinderen nauw betrekken bij het leerproces, daar ligt 
de verandering! 
Ik heb de mastertraining in 2012 afgerond bij dr. Jay Mareno 
de Amerikaanse grondlegger van dit concept en inmiddels 
werken we al vijf jaar op De Heggerank met Continu 
Verbeteren. In het team volgen we jaarlijks trainingen 
onder begeleiding van Klasse.pro om de acht elementen 
van succesvol werken aan resultaten te ondersteunen. In 
september komt Mareno naar Nederland en geeft een dag 
workshops aan de scholen van LIJN 83.

Ik had een beeld voor ogen met een duidelijk perspectief 
waar we als school naar toe wilden groeien. Deze ambitie 
werd leidend voor de school en heeft de dialoog op gang 
gebracht. Er ontstond energie om het gewoon te gaan doen! 
Samen met het team begon het proces stap voor stap. 

     Angel als Juf Krijtbord          Schoolfoto

vervolg op blz 12
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Want één ding had ik inmiddels als leidinggevende geleerd: 
zorg voor draagvlak, ga niet te snel, neem alle partijen 
onderweg mee en vier de succeservaringen.

De Heggerank was klaar voor het veranderproces! 
We hebben allereerst de onderwijsvisie grondig herzien. 
En De Heggerank verlegde zijn focus naar het nieuwe 
onderwijsconcept dat aansloot bij de uitdagingen van de 21e 
eeuw. Op zoek naar innovatie om het onderwijs passend 
te maken voor alle betrokkenen met als doel het blijven 
geven van kwalitatief goed onderwijs met nieuwe middelen 
en nieuwe vaardigheden zoals: kritisch denken, ICT-vaardig, 
samenwerken, communiceren, creatief denken en sociale 
vaardig.

Toen de koers duidelijk werd zag het team meteen kansen. 
Een enkeling was afwachtend. Deze houding is bij het gehele 
team doorontwikkeld tot een mix van nieuwsgierigheid en 
enthousiasme 
Je vraagt veel van een team om vorm te geven aan de nieuwe 
visie. Van ik-denken naar wij-denken. Van deur dicht en ik doe 
mijn ding  naar deuren open en samenwerken. Van zo doen 
we het al heel lang naar een nieuwe werkwijze. Van een jaar 
lang de zorg voor dertig kinderen naar de zorg voor alle 
kinderen. Samen ontwikkelden we vanuit een positief beeld 
van traditioneel onderwijs naar vormgeven aan de ingeslagen 
weg van passend onderwijs.

Het is tijd om aan een onderwijsconcept te bouwen.
Het team kreeg maar één opdracht mee in het proces: Je 
moest denken in mogelijkheden om ons doel te bereiken. 
Soms ging ik toch te snel maar tegelijkertijd was dat een 
stimulans. De invoering begon te leven op school en nu is het 
Continu Verbeteren een feit.

Het is een uitdaging om de neuzen binnen een team 
dezelfde kant op te krijgen om zo samen te werken aan 
kwaliteitsverbetering en het onderwijs naar een hoger niveau 
te tillen. 
De relatie tussen leerkracht en kind is heel belangrijk voor 
de prestaties van de leerling en geeft vertrouwen. Dat geldt 
ook voor de relatie met de teamleden. Je moet dus creatief 
zijn om een sfeer te scheppen waarbinnen alle partijen zich 
prettig voelen, want daar ligt de basis om tot leren te komen 
en kansen te bieden voor de toekomst. 

De schoolontwikkeling 
Door de jaren heen hebben we op De Heggerank diverse 
stappen gezet in de schoolontwikkeling waardoor de weg vrij 
was voor de nieuwe aanpak.
De eerste concrete stap was de invoering van het lessencircuit 
met een breed lesaanbod, waarbij leerlingen en leerkrachten 
elkaar ontmoeten en er ruimte is voor clinics door sport- en 
verenigingsleven. 
De volgende stap was het boek dicht bij het kind met het 
BoS traject. Mede door de inzet van vrijwilligers heeft de 
Bieb op School een vaste plaats gekregen en is een stimulans 
voor het leesonderwijs. 

De derde stap was de invoering van het continurooster. Met 
lede ogen zag ik hoe het jonge kind op een dag met vele 
opvoeders te maken kreeg. Van thuis naar de buurvrouw, dan 
naar school bij de juf, na het overvolle overblijven terug naar 
de klas en tot slot naar de buitenschoolse opvang. Dat is 
onrustig! De Heggerank wilde een schooldag die doorliep 
geen gewissel van gezichten maar met één leerkracht in de 
klas, die weet hoe de leerling zich die dag voelt, weet wat er 
speelt en daar de hele lesdag rekening mee kan houden. Dat 
geeft rust en vertrouwen. 

De werkplek van Angèl

de Heggenrank
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Het is een proces van drie jaar voorbereiding geweest ook 
qua officiële schooluren die een leerling in zijn schoolcarrière 
van acht jaren moet maken. Een verandering gaat vaak 
gepaard met weerstand, maar met de langetermijnvisie, 
argumenten en het gedegen proces stemden 90% van de 
ouders voor. 

De verbouwingen in 2006 en 2013 met het nieuwe meubilair 
zorgen voor duurzaamheid en een mooie frisse uitstraling.
We hebben ook een grote investering in ICT middelen 
gedaan met digitale schoolborden en per twee leerlingen 
een laptop zodat we volop de software bij de methoden 
kunnen inzetten. 

Tot slot de stappen behorend bij het onderwijsconcept zoals 
het werken met een leerling portfolio met persoonlijke 
doelen om te ontwikkelen en eigen vorderingen bij te 
houden. En het door leerling geleide oudergesprek, waarbij 
kinderen reflecteren op hun eigen leerproces. Bovendien 
ontstaat er een open dialoog over het werk op school 
tussen de ouders en het kind en moedigt het de ouders aan 
vertrouwen te hebben in hun kind. 

De Heggerank wordt regelmatig benaderd door collega-
scholen voor informatie omdat we Continu Verbeteren 
goed geïntegreerd hebben in ons onderwijs. We hebben 
zowel schoolopleiders als het bedrijfsleven op bezoek gehad 
waarbij onze leerlingen zelf de presentaties hebben verzorgd. 
Dat is echt genieten, want kinderen kunnen veel als we ze 
maar verantwoordelijkheid durven geven. 

Met de Deugdenboom werken we aan normen en waarden 
die vroeger en ook nu essentieel zijn in leven met elkaar zoals: 
vriendelijkheid, eerlijkheid, geduld, ordelijkheid, behulpzaam 
en beleefdheid.
Regelmatig organiseer ik het gesprek met de leerlingen 
om snel helder te krijgen wat er speelt op school, waar de 
behoeften liggen en welke oplossingen we samen kunnen 
bedenken. 
Inhoudelijk is de school sterker geworden. Visie en handelen 
komen overeen. We hebben een enthousiast team en een 
mooi op elkaar afgestemd management. Er wordt goed 
nagedacht dat het erom gaat hoe een kind het beste kan 
ontwikkelen. Dat betekent overleg en samenwerking tussen 
ouders, school en omgeving. 

Ik verwacht dat kinderen met deze koers van gepersonaliseerd 
leren meer op maat bediend worden. Dat het meer gaat 
om het kind als individu en de ontwikkeling van zijn of haar 
talenten met als doel: 
Plezier in leren!

Angèl Chen-Straten 

BS De Heggerank,
Sleedoornstraat 3,
6598 AX Heijen
Stichting Lijn 83 primair Onderwijs

Uitzwaaien groep 8 (juli 2017) in samenwerking met het gilde.
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De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
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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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Tel. (0485) 51 70 93
Fax: (0485) 51 48 79

www.ves-autoschade.nl



Geregeld wordt (bezorgd) aan ons gevraagd of wij wel 

voldoende onderwerpen hebben om het Hèjs Nèjs, liefst 

tot in lengte van jaren gevuld te krijgen. Gelukkig hoef 

je je daar geen zorgen over te maken. Wij hebben een 

hele lijst met onderwerpen aangelegd waar we geregeld 

uit putten. Onderwerpen gaan eraf en andere komen er 

weer bij. Maar… dat wil niet zeggen dat je achterover 

kunt leunen, Heijen!
Mocht je tips voor een onderwerp voor een interview 

hebben, deel het dan met ons. En aan de besturen van 

de diverse verenigingen zouden we willen vragen of ze 

alvast na willen denken over activiteiten in 2018. Staan 

er belangrijke gebeurtenissen op het programma waar 

in het Hèjs Nèjs aandacht aan moet worden geschonken, 

geef dat dan alvast door.  Dan houden we daar rekening 

mee. Dat voorkomt haastwerk en teleurstellingen. Stuur  

een e-mail naar dorpsblad@heijen.info. Wij nemen dan 

zeker contact met je op.
Alvast enorm bedankt voor de medewerking.

Redactie Hèjs Nèjs

Oproep:
Voor de badmintonvereniging zijn wij nog op zoek 

naar wat enthousiaste dames!We spelen op maandag van 20.00 tot 21.00, 
wie doet er mee!

Voor informatie bel: 06-53196799

Babyshower in D’n Toomp…. 
In het afgelopen half jaar zijn drie leden van de 

slagwerkgroep van EMM vader geworden. Ze hebben 

ook alle drie al in het Hèjs Nèjs gestaan in onze rubriek 

“Welkom in Heijen”.

De traditie bij EMM is dat de leden van de 

slagwerkgroep of instrumentengroep op kraamvisite 

gaan. Omdat het er deze keer wel drie waren werd er 

een oplossing gezocht. En zo kon het gebeuren dat de 

laatste repetitieavond van de slagwerkgroep voor de 

vakantie werd gebruikt voor een heuse babyshower in 

D’n Toomp, waarbij de jonge vaders trots hun kroost 

kwamen laten zien. 

Ramon Pluk met zoon Milan, Roy Kerkhoff met dochter 

Noor en Bart van den Corput met zoon Daan. 

Babyfotoshoot 
Het bericht over de babyshower geeft ons de gelegenheid 

alvast aan te geven dat de babyfotoshoot van de in 2017 

geboren baby’s zal worden gehouden op zaterdag 16 

december vanaf 10.00 uur in bar van Gemeenschapshuis 

D’n Toomp. Dit is altijd een mooie happening, en niet 

alleen voor de baby’s. Nadere informatie volgt. 

Maar je baby opgeven kan nu al. Stuur een mail naar 

dorpsblad@heijen.info.
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heeft aan de linkerzijde twee slaapkamers. Vanuit de stal leidt 
eveneens een trap met luik naar een verder open zolder op de 
bovenverdieping. 
In de “goeie” kamer staat ook de goede fiets van de familie 
geparkeerd onder een laken.  Met de andere fiets die de familie 
rijk is gaat Hen dagelijks naar z’n werk in ‘t Wald, aan de Duitse 
kant van ‘t Ven. Tijdens strenge winters zit de familie knus bij 
elkaar in de “goeie” kamer. Deze ruimte is klein en daardoor snel 
warm te stoken.  
Hen en Tiel krijgen zes kinderen. Oudste zoon Frans wordt 
geboren in 1937, dochter Mientje in 1938 en zoon Gerrit in 
1939. Truusje, geboren 2 juli 1942 tijdens de oorlog, overlijdt 
slechts 6 maanden oud  aan de gevolgen van een inenting tegen 
pokken. Na de oorlog raakt Tiel nog  tweemaal in verwachting, 
maar beide kindjes worden dood geboren.

In de oorlogsperiode van november 1944 tot mei 1945 moet 
de familie evacueren. Eerst van ‘t Hezeland naar de Langehorst 
in Ottersum, waar een broer van Hen woont, daarna trekken 
beide families met kar en paard verder via Kleef, Emmerich en 
Utrecht naar Uithoorn. 
Mei 1945 gaan Hen en André, de 18-jarige zoon van de boer 
waar de familie in Uithoorn geëvacueerd is,  op de fiets naar 
Heijen om te kijken of de woning aan  ‘t Hezeland de oorlog 
heeft getrotseerd. Tot hun grote opluchting is dit inderdaad het 
geval. Hen en André fietsen terug naar Uithoorn om het goede 
nieuws te vertellen, waarna de familie Stoffele met paard en 
wagen naar Heijen terugreist.
De familie Dinnissen, de buren van Hen en Tiel, vertoeft direct 
na de oorlog in huize Stoffele, omdat de eigen woning geheel 
onbewoonbaar was geworden door het oorlogsgeweld.  De 
woning van Stoffele raakt in de oorlog licht beschadigd met 
name het stalgedeelte aan de linkerzijde, waar een aantal pannen 
het moest ontgelden. De niet beschadigde pannen van de stal 
waren al gebruikt om een beschadigd woonhuis in Heijen  te 
herstellen.

Begraafplaatsen in de achtertuin
Wanneer de familie Stoffele na de evacuatie terugkeert naar 
hun huis vinden ze in de achtertuin, enkele meters van de 
woning vijf kruizen. Op een paar kruizen hangt een Duitse helm, 
waarvan twee met gaas er omheen. Het blijken de tijdelijke 
begraafplaatsen van vijf gesneuvelde Duitsers. Zij sneuvelden 
op 11 februari 1945 tijdens de felle gevechten tegen de Britse 

In de uitgave Hèjs Nèjs van juni jl. werd onze aandacht gevestigd 
op “het prikbord” met daarop een vermelding over de woning 
van de familie Stoffele aan ‘t Hezeland 5. Voor ons aanleiding 
om het verhaal van het pand eens uitgebreider te beschrijven. 
De kadastrale ligging van de woning is bij bouw Sectie A157, 
vervolgens 157, daarna 157A en  vanaf 1962 Hezeland 3 en  
Hezeland 5. 
De woning dateert van 1939 en wordt gebouwd door 
bouwbedrijf Kaak/Broenen (Harrie en Gerrit Kaak en Wim 
Broenen). De eerste bewoners van Hezeland 5 zijn Hen Stoffele, 
geboren 13 november 1912 en zijn echtgenote Everdina 
Wikkers, (veelal Tiel genoemd)  geboren 15 oktober 1901.
De grond waarop het pand wordt gebouwd kopen Hen en 
Everdina van de familie Deenen (Thei Deenen senior).  Zoals in 
veel woningen in die tijd, bevat het pand een woongedeelte en 
een stalgedeelte waar kleinvee huist. Dit kleinvee bestaat bij de 
familie Stoffele uit een varken, een geit en wat kippen. Daarnaast 
verbouwt de familie op een stuk land bij de woning aardappelen 
en asperges. Hen weet naast zijn drukke werkzaamheden ook 
tijd te maken voor zijn hobby, de moestuin en op latere leeftijd, 
het bespelen van zijn accordeon. 

Achter de voordeur van de woning bevindt zich de gang met 
rechts daarvan de “goeie” kamer en daarachter de slaapkamer.  
Een douche heeft de familie in die tijd nog niet, gebruik wordt 
ook hier gemaakt van de teil voor de uitgebreide wasbeurt. 
Links van de voordeur ligt de “gewone” huiskamer  met 
daarachter de keuken, die via een binnendeur leidt naar de stal 
en de toiletruimte en via een buitendeur naar de achtertuin. De 
provisiekelder is vanuit de “gewone” kamer toegankelijk.
De bovenverdieping, bereikbaar via  een trap in de keuken, 

Hezeland 5

Van toen tot nu

Hezeland vroeger
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achterbouw waarin een nieuw toilet en douche komen. De reeds 
aanwezige slaapkamer op de begane grond blijft als zodanig in 
gebruik voor Hen en Tiel. 

In respectievelijk 1963 en 1965 verlaten ook zoon Gerrit en 
dochter Mientje het ouderlijk huis. Gerrit trouwt met Miet 
Koenen, eveneens dochter van Gert en Dora Koenen en zus van 
Bets. Zij gaan aan de Heesweg in Heijen wonen. Mientje trouwt 
twee jaar later met Wiel Arts, zoon van Frans en Everdina Arts 
van de Hommersumseweg en zij gaan in de Dr. Nolensstraat in 
Gennep wonen.

Rond de tachtiger jaren nemen Frans en Bets nummer 5 nog 
eens onderhanden en wordt op de zolder boven de voormalige 
stal een badkamer gebouwd en wordt de  doucheruimte 
beneden bij de keuken getrokken. Vanuit de woonkamer leidt 
de trap naar de eerste verdieping, met dan drie slaapkamers. 
In de woonkamer blijft de vroegere schouw behouden. Een 
dakraam wordt enkele jaren later zowel aan de voorkant als 
aan de achterkant aangebracht. In 1974 wordt een vrijstaande 
garage bijgebouwd en in  1995 een tuinkamer en een berging 
aangebouwd. 
Zowel  Hen en Tiel als Frans en Bets vieren hun 50-jarig huwelijk 
in de woning aan ‘t Hezeland. 
Tiel overlijdt op 15 december 1987 na een kort ziekbed in het 
Maasziekenhuis in Boxmeer.
Hen overlijdt thuis, vijf jaar later op 26 januari 1992, aan leukemie.  
Nummer 3 wordt vanaf 1993 tot 2014 verhuurd. Eerste huurster 
is de Heijense Marion Maas, die eind jaren negentig trouwt met 
Stanny Jansen waarna zij verhuizen naar Siebengewald. Marion 
heeft onlangs in het Hèjs Nèjs gestaan met haar “Gasterij”. 
Martina Kuijpers huurt vervolgens de woning tot zij in 2014 
verhuist naar een koopwoning in Gennep. 
De beide woningen worden in mei 2017 verkocht aan het jonge 
stel Marc Kamps uit Gennep en Nadia Rosina uit Cuijk. 
Frans en Bets, verhuizen begin mei naar de Houtstraat 20 in 
Gennep waar ze een appartement betrekken.  Na een periode 
van bijna 80 jaar woont er nu geen Stoffele meer op ‘t Hezeland. 

Van toen tot nu

51ste Highland Division, die van Gennep richting Heijen trekt. 
De kinderen Stoffele wordt later door een kennis wijs gemaakt 
dat het gaas om de twee helmen zat, omdat deze beide soldaten 
kippen hadden. 
Vanwege het ontbreken van het pannendak op de stal raakt de 
houten vloer van de zolder door een zware regenbui zodanig 
doordrenkt dat herstel niet meer mogelijk is. Medio 1947/1948 
wordt de woning door de Bureau Wederopbouw Boerderijen 
hersteld.

Heridentificatie
De “graven” blijven tot april 1950 op ‘t Hezeland. Daarna worden 
de stoffelijke overschotten opgegraven door de Nederlandse 
bergingsdienst en herbegraven op het Duitse Oorlogskerkhof 
in Ysselsteyn bij Venray. Ze worden daar opnieuw naast elkaar 
begraven in vak AV. Van drie gesneuvelde  soldaten zijn de 
namen bekend, Böttcher, Finke en Furmanek. Twee namen blijven 
onbekend ondanks heridentificatie in januari 1962. Pal naast de 
woning ligt na de oorlog ook een grote hoeveelheid munitie, 
achtergelaten door Engelse militairen. Deze wordt later door de 
Opruimingsdienst verwijderd.

De naoorlogse tijd
Na de oorlog gaat Hen aan de slag als magazijnmeester bij 
bouwbedrijf & kolenhandel Geurts  in Ottersum.  
In 1962 trouwt oudste zoon Frans met Bets Koenen, dochter 
van Gert  en Dora Koenen van De Heikamp. De woning wordt 
dan gesplitst in twee woningen, nummer 3 en 5.
Frans en Bets nemen na eerst een flinke verbouwing hun intrek 
in huisnummer 5. Zo wordt de voormalige stal omgebouwd tot 
keuken met bijkeuken. Toilet en douche worden gesitueerd links 
van de keuken. Op de plek van de voormalige staldeur komt de 
voordeur van nummer 5. De woonkamer links van de voordeur 
wordt doorgetrokken tot de achtertuin. 

Hen en Tiel en de nog thuiswonende kinderen Mientje en Gerrit 
betrekken huisnummer 3. De slaapkamers van Mientje en Gerrit 
bevinden zich op de bovenverdieping, die hoort bij nummer 5. 
De “goeie” kamer  wordt uitgebreid met een open keuken en 

Hezeland 3-5
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LEKKER STOER.
Ontdek de wilde versie van ons instapmodel: de Opel KARL ROCKS. Met zijn SUV-achtige kenmerken en tweekleurige lichtmetalen 
wielen heeft hij een nóg sportievere uitstraling. Deze nieuwe compacte stadscrossover met hoge zit biedt 5 deuren, 5 volwaardige 
zitplaatsen en een luxe uitrusting. Toch rijdt u ‘m al vanaf € 14.745 of € 239 per maand met Opel Private Lease. De KARL ROCKS 
staat nú in onze showroom, klaar voor een wervelende proefrit. Let’s rock!

DE KARL ROCKS.

Private Lease vanaf

€ 239/mnd

Rijklaar vanaf

€ 14.745

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00    www.autojetten.nlAUTO JETTEN CUIJK
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Meet & Greet

Wie zijn jullie? Het zijn Evy Jansen, geboren 10-11-2004 en Brechtje Peeters, geboren 11-2-2003. Ze wonen natuurlijk 
allebei in Heijen. Evy aan het Nieuw Erf 14 en Brechtje aan de Hoefstraat 29. Allebei hebben ze vorig jaar De Heggerank 
verlaten en ze gaan na de zomervakantie naar de 2e brugklas van Elzendaalcollege in Gennep en het Kandinsky college in 
Molenhoek.

Weten jullie al wat je wilt worden? Evy denkt iets te willen gaan doen met paarden en Brechtje hoopt op “iets met sport”. 
Wat precies heeft ze nog niet zo’n idee van. Maar dat komt goed.

De hobby’s van de meiden zijn dan ook paardrijden en voetballen. Ze hebben allebei huisdieren. Evy somt op: twee geiten, 
een haan en twee kippen (die niet meer leggen omdat ze oud zijn), drie poezen en zelfs twee ganzen. En binnenkort komt 
er (hopelijk) ook een pony naar het Nieuw Erf. Brechtje heeft een hond en die heet Bink. Ook viert ze graag carnaval, het 
laatste jaar was ze zelfs dansmarietje bij de jeugdraad.

Op dit moment (mei) houden ze zich vooral bezig met de toetsweken. Maar ook afspreken met vrienden en vriendinnen 
is belangrijk. Brechtje houdt erg van een potje voetballen voor de lol. Ze vinden het allebei fijn als de klas waarin ze zitten 
vrolijk is. Dat gebeurt helaas te weinig, vinden ze.

Veel TV kijken doen ze allebei niet. Populair zijn wel YouTube en Spotify. 

Ze beschrijven hun eigen en elkaars beste en slechtste eigenschappen. Brechtje vindt Evy altijd vrolijk. En Evy vindt 
Brechtje behulpzaam. Evy had soms moeite met rekenen op de basisschool en dan hielp Brechtje haar altijd. Allebei zijn ze 
tamelijk ongeduldig. Ze hebben een enorme hekel aan mensen die alles beter menen te weten. En aan mensen die denken 
dat ze ergens goed in zijn, maar dan blijkt vaak dat dit helemaal niet zo is. Aandachttrekkers in de klas, daar hebben ze ook 
een hekel aan. Evy wil wel weten dat ze nieuwsgierig is, maar ja dat moet je wel zijn anders kom je niks te weten, toch?

Wat is het leukste dat je tot nu toe hebt meegemaakt? Ze zijn het samen roerend eens: het kamp in groep 8. Brechtje 
was in een konijnenhol gestapt en moest de rest van de tijd strompelen. Maar dat vond ze niet erg. Iedereen was aardig 
voor haar.

Wij vragen: wat zou je doen als je een miljoen zou winnen? Brechtje wil dan graag een nieuwe telefoon en de rest spaart 
ze voor later. Ze willen allebei graag een mooi huis liefst met een zwembad en een trampolinepark aan huis. Hoef je niet 
meer naar Horst voor JUMP XL. Evy wil graag een manege beginnen, geld geven aan goede doelen als KIKA en Make A 
Wish. Dat wil Brechtje ook wel.

Evy is trots op haar gemiddelde voor Nederlands, maar liefst een 8,7. En ze is trots op haar papa en mama, opa’s en oma’s. 
Brechtje moet nog even nadenken, maar later bedenkt ze dat ze er trots op is dat ze zo sportief is en het goed gaat op 
school.

Als laatste vragen we naar hun idee over de toekomst van Heijen. Daar hebben de dames duidelijke plannen voor: méér 
winkels, dat in ieder geval. Een filiaal van de Gennepse snoepwinkel, dat zou leuk zijn. Maar ook een bloemenwinkel voor 
Anja, de mama van Evy. De slagerij moet weer open voor de worst. Meer huizen en elk jaar een Heisafeest. Dat geeft meer 
drukte en gezelligheid, menen ze. Het trampolinepark mag overigens ook in het dorp, hoeft niet per se bij het mooie huis 
en het zwembad…..

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?   Die keuze viel op Milan de Vries. (Dat weet je dan maar alvast, Milan....)

Evy en Brechtje!
Deze rubriek is een beetje verwaterd de laatste tijd en dat 
is natuurlijk jammer. Vandaar dat we proberen hierin weer 
nieuw leven te blazen. We waren te gast bij de soosavond 
van de Stichting Jeugdraad en vonden twee vriendinnen 
bereid voor een interview. Aan de hand van de Meet & 
Greet vragenlijst kwamen we tot de volgende antwoorden:

Meet & Greet

Meet & Greet



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

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

    www.rovermedia.nl
www.facebook.com/Madeinheijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen

Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 
uit Heijen om te delen. Dus kan  

jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 
er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 

kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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Stichting Jeugdraad

Verslag slotactiviteit SJR 24 juni 2017

We begonnen met het verzamelen bij d’n 
Toomp om 13:15 uur. Je moest toen 4 euro 
betalen om mee te doen. Nadat iedereen dat 
had gedaan zijn we naar geitenboerderij Melis 
gefietst voor een spellenmiddag. We kregen 
daar uitleg van wat we allemaal moesten 
doen en hoe de spellen werkten. Alle 
kinderen werden in twee groepen verdeeld: 
Groep 1 en Groep 2. Wij (Brechtje en Evy) 
zaten in team 1, samen met Guusje, Maudy, 
Max, Lasse, Ben, Jarne en Luca. We begonnen 
als eerste met groepszaklopen, dat houdt 
in dat je met vier kinderen in een grote zak 
naar de overkant moest springen. En dat was 
moeilijker dan we dachten… We hadden 
uiteindelijk wel verloren maar het maakte 
ons niet zoveel uit omdat we het toch een 
super leuk spel vonden. Daarna gingen we 
een kubus maken van 3 bij 3. Dat hadden 
we helaas ook verloren maar dat maakte ons 
ook niet uit, want het was best moeilijk. 
Nadat we dat hadden gedaan begon het 
derde spel, Het spel heette: Vliegend Tapijt. 
Het hield in dat er vier mensen op een mat 
gingen staan en één iemand trok die vier 
mensen naar voren terwijl je moest springen. 
Iemand uit je team riep dan: 1…2…3 en dan 
moest je gelijk naar voren springen zodat 
degene die iedereen naar voren trok hem 
verder kon trekken. Dat spel hadden we wel 
gewonnen, maar het scheelde zeker niet veel. 
Toen gingen we verder met spel 4: 
Groepsskippybal. Je moest dan met z’n 
zessen op een grote langwerpige skippybal 
een rondje maken om vier pylonen. Helaas 

hadden we dat ook weer verloren. Toen kwam 
spel 5: Latlopen. Je moest dan met vijf kinderen 
op twee latten lopen en naar de overkant komen. 
En ja je raadt het… dat  verloren we ook. Toen 
gingen we Jenga spelen, Dat hadden we gelukkig 
wel gewonnen. 
Daarna gingen we verder met het spel: 
Brancardrennen. Er moest dan iemand op een 
brancard gaan liggen en vier mensen moesten dan 
gaan rennen naar de andere helft van de groep die 
dan de persoon op de brancard overnemen tot 
de finish. Dat hadden we verloren omdat iemand 
te vroeg losliet. Toen gingen we sumoworstelen 
met twee mensen in één pak, dat hebben we 
gewonnen uiteindelijk. Daarna gingen we met een 
mega grote bal naar de overkant rennen terwijl er 
iemand opzat die er ook op moest blijven door te 
kruipen met het tempo mee. Dat spel hebben we 
gewonnen maar het scheelde ongeveer maar tien 
seconden. 
En als allerlaatste gingen we touwtrekken. Maar je 
ziet het vast wel aankomen…. We verloren. De 
eindstand weten we niet precies, maar we weten 
wel zeker dat we hebben verloren. Toen we dus 
klaar waren met alle spellen zijn we met bijna alle 
kinderen naar het huis van Max gefietst om daar 
te gaan eten (lekkere bbq) en zwemmen. We zijn 
daar ongeveer tot 8 uur gebleven en toen zijn we 
naar huis gegaan. De conclusie is: Dat het echt een 
topmiddag was!
Groetjes van Evy en Brechtje

(In de editie van september komt het jaarverslag 
van de SJR van Johan Linders. Wegens plaatsgebrek 
hebben wij dit nu niet kunnen plaatsen.)

Door Brechtje en Evy

GroepszaklopenVliegend Tapijt, altijd lastig
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De Geslaagden

De Geslaagden van 2017!
Ook dit jaar weer een aantal vlaggen in top voor de geslaagden! We hebben de 
meesten gefotografeerd en wij legden hen de volgende vragen voor:
1.Naam?
2.Leeftijd?
3.Waar ben je voor geslaagd?
4.Welke vervolgopleiding ga je doen?
5.Hoe ziet jou leven er over 10 jaar, hopelijk, uit?
6.Wat maakt jou vrolijk?
7. Heb je wensen of tips voor Heijen? 

1. Simon Janssen
2. 17 
3. VWO aan het Elzendaalcollege te Boxmeer
4. Geografie, planologie en milieu aan de 

Radbouduniversiteit te Nijmegen
5. Over 10 jaar ben ik hopelijk aan het werk bij 

een internationaal bedrijf als planoloog of iets 
dergelijks.

6. Reizen
7. Dat het net zo mooi (of nog mooier) is/blijft als 

het nu is !!

1. Dirk Schonenberg
2. 16
3. VMBO -GT/MAVO Elzendaalcollege Gennep 
4. Sport en beweging aan het ROC te Nijmegen
5. Ik hoop dat ik mijn opleiding heb afgerond en 

ik een leuke baan heb.
6. Voetballen
7. Nee, Heijen is perfect zoals het nu is.

1. Sophie Gerrits
2. 15
3. MAVO aan het Elzendaalcollege te Gennep
4. HAVO aan het Elzendaalcollege te Boxmeer
5. Een leuke baan in de economische sector
6. Vrienden en familie
7. Dat het zo blijft.

1. Dirk Wessels
2. 17
3. VMBO Kader Elzendaalcollege Gennep Metaal/

Electro
4. Vakbekwaam medewerker Teelt aan het 

Citaverde College in Horst
5. Leuk werk hebben in de teelt
6. Rond rijden op de brommer en er aan 

sleutelen
7. Ik vind het wel perfect zo

1. Fleur Willems
2. 16
3. VMBO -GT/MAVO Elzendaalcollege Gennep
4. Bedrijfsadministratie aan de Gilde Opleidingen 

te Venray
5. Over 10 jaar hoop ik een HBO opleiding 

afgerond te hebben en een leuke baan waar ik 
met plezier naar toe ga.

6. Leuke dingen doen met vriendinnen en 
paardrijden

7. Is prima zo !

1. Guus Hermsen
2. 16
3. VMBO -GT/MAVO Elzendaalcollege Gennep 
4. Werktuigbouwkunde aan het ROC Nijmegen ( 

Technovium)
5. Ik hoop op een leuke baan in de techniek
6. Sporten
7. Nee, het is goed zoals het nu is
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1. Jelmer Hermsen
2. 18
3. HAVO aan het Elzendaalcollege te Boxmeer 
4. International lifestyle studies aan de Fontys 

Hogeschool te Tilburg
5. Over 10 jaar heb ik een hele hoop van de wereld 

gezien
6. Goede muziek en gezelligheid met vrienden
7. Van mij  hoeft er niet veel te veranderen aan 

Heijen!

1. Johan Jacobs
2. 16
3. VMBO Basis/Kader Elzendaalcollege Gennep 

Metaal/Electro
4. Medewerker Veehouderij aan het Citaverde 

College te Horst
5. Goed leven
6. Vakantie
7. Dat er een Zwarte Cross naar Heijen komt!

1. Sophie van Eck
2. 18
3. VWO aan het Elzendaalcollege te Boxmeer
4. International Business aan de Universiteit 

Maastricht
5. Over de hele wereld aan het reizen als 

zakenvrouw
6. Vrienden, familie, winkelen en reizen
7. Meer woningbouw, meer mensen, hoe meer 

zielen hoe meer vreugd!

1. Luc Schonenberg
2. 18
3. VWO aan het Elzendaalcollege te Boxmeer
4. Pedagogische Wetenschappen primair onderwijs 

aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen
5. Dan werk ik met kinderen en heb ik heel veel 

reiservaring
6. Leuke dingen doen met vrienden, op vakantie 

gaan en gezinsuitstapjes
7. Aantrekkelijk blijven voor gezinnen en zo door 

gaan!

1. Anna Hol
2. 15
3. MAVO aan het Elzendaalcollege te Gennep
4. HAVO aan het Elzendaalcollege te Boxmeer
5. Rijk en gelukkig
6. Vrienden en Familie
7. Prima zoals het nu is!

Wij feliciteren alle geslaagden van harte met deze enorme 
mijlpaal en wensen hen een zonnige en succesvolle 
toekomst toe. Hopelijk komen alle dromen uit.

PS: Tot onze spijt hebben ondanks onze inspanningen niet 
alle geslaagden zich gemeld voor deze fotoshoot. 

De Geslaagden



Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Sparen voor uw kind
of kleinkind?

Kom Zilvervloot Sparen
Mooie bonus als het kind 18 wordt*

Leef Vrij
Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

 

 

   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!



Uitnodiging Kevelaertocht 
Ben je sportief en houd je van wandelen? Vind je fijn om met anderen van gedachten te 

wisselen over alles wat ons bezig houdt in de wereld?

Dit alles biedt de Kevelaertocht, een contemplatieve wandeling van Gennep naar Kevelaer. 

Deze bijzondere wandeling van ongeveer 30 kilometer wordt ieder jaar gelopen op de 

eerste vrijdag van september en voert ons door weidelandschap en bos.

 
Op 1 september as vertrekken we om 8.00 uur vanaf het DAC aan de Stiemensweg. Vanaf 7.00 

uur is er ontvangst en aanmelding. Na een inleidende dienst lopen we na vertrek het eerste 

half uur in stilte.

Onderweg zijn er voldoende rustpunten, zoals een koffiestop met eigen gebakken cake in 

iemands tuin. Een lunch (zelf brood meenemen) op het erf van een boer in Duitsland, een 

korte stop in het “Wildschweingehege” en een afsluitingsdienst in de Hubertuskapel te Keylaar.

Aangekomen in Kevelaer is er tijd voor eventueel een kaarsje bij de Genadekapel. Maar ook 

om een terrasje te pikken of om te winkelen.

Om 19.00 uur ’s avonds treffen wij elkaar in restaurant Hollandia voor een afsluitend diner.

Om 21.00 uur brengt een bus ons weer terug naar Gennep.

De prijs voor deze bijzondere dag is € 35,00 all in. Alleen de drankjes bij het restaurant zijn 

voor eigen rekening.

Opgeven kan tot 30 augustus. 

Nog vragen? 
Mail of bel naar Ingeborg Scheepers, ingeborgscheepers@gmail.com / 06 203 01 205.

Wacht niet te lang, want de inschrijving is beperkt. 

Carla kersten, Berna Pubben en Ingeborg Scheepers, Kevelaercommissie.

Dat er een schilderij gemaakt door onze dorpsgenote Liesbet 

Willems-Kranz tegenwoordig in Frankrijk hangt in het huis van Boer 

Herman en zijn Gasselse vriendin Fleur, die meededen aan Boer 

Zoekt Vrouw…. Fleur zocht het schilderij uit, Herman vond het 

goed en Liesbet was natuurlijk blij.

Leuk om te weten…



Heisa

Onlangs zei iemand: “Ik doe niets meer aan mijn geloof ”. De pastoor vroeg: “Zo, bent 
u helemaal opgehouden met uw medemensen te beminnen?” “Welnee, maar ik ga niet 
meer naar de kerk, doch als iemand een beroep op mij doet voor een goed doel dan 
geef ik natuurlijk wat”. Deze man bezat meer geloof dan hij zelf dacht. Hij had er alleen 
de werkelijke schoonheid nog niet van ontdekt.
Als iemand zegt: “ik geloof ” of liever gezegd: “ik mag geloven”, dan betekent dit dat zo 
iemand door God wordt aangesproken en wordt uitgenodigd tot een antwoord. God 
richt zich dan heel persoonlijk, heel intiem tot zo’n mens. Hij spreekt hem aan bij zijn 
eigen naam. Hij wendt zich tot zo’n iemand omdat Hij een levensgemeenschap met die 
mens wil aangaan, een vriendschap van samen denken en samen doen. Hij wil ons dan 
ontmoeten tot in het diepst van onze persoonlijkheid, opdat wij helemaal voor elkaar 
zouden kunnen zijn. Er zijn voorbeelden aan te wijzen van mensen die deze ontmoeting 
met God uitermate rijk hebben beleefd en daarom een voorbeeld zijn van je echt 
toevertrouwen aan God.
Men kan dan zeker aan Maria denken. Wie het Evangelie openslaat, ziet haar getekend 
als een mens die bereid is om te luisteren. Heel haar persoon staat in grote openheid 
naar God gekeerd. Omdat zij zich zo weergaloos wegschonk aan God, kon Hij zijn 
verlossingswerk in haar in al zijn rijkdom vieren. Zij leeft dankend voor Gods aangezicht 
en vindt in die houding ook de stimulans om met spoed over de bergen te gaan om 
goedheid en hulp te verspreiden.
“Niets meer aan je geloof doen”, is heel wat anders dan niet meer naar de kerk gaan, 
evenals wél aan je geloof doen heel wat meer is dan alleen kerkelijke verplichtingen 
vervullen.
Geloven is: een persoonlijk antwoord mogen geven aan God, die zich tot ons wendt. 
Hij kan ons leven zo diep raken dat het mooier en rijper wordt dan we ooit hadden 
durven dromen. Ons geloof is de weg naar ons levensgeluk.

Pastoor H. Reijnen

Bij uw eigen naam

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 36 
Pastoor H.Reijnen, 
Hoefstraat 39, 
6598 AM Heijen
T: 0485 511533 
M: 06 10087938

Kerkberichten: 
zie 1Gennep, en 
via www.heijen.info 
Wijziging in 
informatie:   
www.heijen.info

September
2017

vieringen in

Zaterdag 02 september 
geen dienst

Zondag 03 september 09.30 uur 
Eucharistieviering

Zaterdag 09 september 
geen dienst

Zondag 10 september 09.30 uur 
Zonnebloemziekendag; Eucharistieviering 
met het Gezinskoor

Zaterdag 16 september 
geen dienst

Zondag 17 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met het Gregoriaans 
koor

Zaterdag 23 september 19.00 uur 
Gebedsdienst met volkszang

Zondag 24 september 11.00 uur 
Eucharistieviering met het Gezinskoor 
(met aansluitend vrijwilligersbijeenkomst)

Zaterdag 30 september 
geen dienst

Als dank voor alle inzet voor onze parochie willen we een bijeenkomst houden voor 
alle vrijwilligers en wel op zondag 24 september a.s. We beginnen deze dag met een 
Heilige mis om 11.00 uur, opgeluisterd door het Gezinskoor, waarvoor we ook allen 
van harte uitnodigen. Daarna gaan we naar Café-Zalen Jan voor een lunch.
Opgeven kan t.z.t. via alle contactpersonen.
Het kerkbestuur

Een leuk aantal bladen, tijdschriften over koningshuizen bevindt zich bij de pastoor. 
Deze zijn overcompleet. Wie interesse heeft, kan dit bij mij kenbaar maken. Er is geen 
vraagprijs. Hopelijk kan ik iemand daarmee een plezier doen. 
Pastoor H. Reijnen

Vrijwilligersbijeenkomst

Tijdschriften vorstenhuizen
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Jaylano Janssen, Kranenveld 33 is gedoopt op zaterdag 19 augustus. 
Wij wensen Jaylano samen met zijn ouders, familie en vrienden een gelukkig en mooi leven.

Gedoopt

Heisa

Lies werd in Heijen geboren. Dat was op 18 juli 1931. Ze was de 
jongste dochter uit een gezin van 13 kinderen. De 30-er jaren van 
de vorige eeuw waren moeilijke jaren: het was immers crisis. Net 
als velen uit de omgeving moest ook het gezin van Lies in 1944 
evacueren.
Het gezin ondernam de lange tocht naar Groningen te voet. Gelukkig 
wachtte hen daar een goed onderkomen. Bij terugkomst in Heijen 
verging het hen net als vele andere gezinnen: alles verwoest, alles 
kwijt. Lies ging werken, zelfs met de fiets naar Helmond bij familie.
We maken een sprong naar de 50-er jaren. Lies kreeg verkering 
met Theo Hendriks. Ze trouwden in 1957 en begonnen een 
kapperszaak. Toen Theo ziek werd, besloot Lies weer te gaan 
werken. Haar hobby’s waren de schoonmaak doen, koken en vooral 
tuinieren. Lies heeft jarenlang de bloemen in de kerk verzorgd. Iets 
waarmee ze veel bewondering oogstte.

Nadat ze samen bijna 40 jaar lief en leed hadden gedeeld, overleed 
Theo. Lies ging wonen aan de Esdoornstraat. Alleen, maar vol 
goede moed. 
Lies was een vrolijk en geliefd persoon. Geliefd vooral bij haar 
neven en nichten. Mieke had een bijzonder plekje in haar hart. 
Vrolijk was ze ook: dansen, zingen, voordragen. Ze deed het met 
verve. Carnaval en op tijd een borreltje: heel belangrijk allemaal. 
Hoewel ze alleen was, wist Lies nog veel voldoening uit het leven 
te halen. Twee jaar geleden werd ze dement en moest ze worden 
opgenomen in Madeleine. Enkele maanden daarna kreeg ze een 
plaats op Norbertushof in Gennep. Ze werd daar liefdevol verzorgd 
door de medewerkers van de Plataan. Lies had een kort ziekbed 
en overleed op 10 juni 2017. Nog voorzien van het sacrament der 
zieken sliep ze rustig in. Lieske: iedereen kende haar, ze was een 
geliefde dorpsgenote. Moge zij nu rusten in vrede.

In memoriam: Lies Hendriks–Broenen

Piet werd geboren op 12 mei 1940. Het land was dus sinds twee 
dagen in oorlog. Het gezin Seuren telde zeven kinderen, Piet was 
de jongste. Hij bracht veel tijd door op de boerderij van de familie 
Coenen, een periode waar hij altijd met plezier aan terug heeft 
gedacht. Op zijn 14de ging hij werken, eerst bij boer Reintjes op de 
tractor, maar later toch vooral bij Hendrikx in Heijen, 40 jaar lang. 
Begin jaren 60 leerde hij zijn vrouw Jo kennen. Het koppel kocht 
het ouderlijk huis en trouwde in 1966. Ze kregen twee kinderen: 
Ruud en Jolanda en later, net zo belangrijk, kleinkind Lieke. 
Piet was een man die met iedereen kon opschieten: gewoon 
doen met op zijn tijd een grap, daar kom je een heel eind mee. 
Hij was een steun en toeverlaat voor alle mensen om hem heen. 
Piet en Jo hielden van tuinieren: verse rozen, hortensia’s maar ook 
de moestuin was belangrijk. Te veel om meteen op te eten? Dan 
inmaken of invriezen maar. “Alles wat groeit en bloeit dat altijd 
weer boeit”, zei Piet dan. En na een drukke dag was het tijd om te 
kaarten of te rummikubben. Fietsen was ook een grote hobby: een 
flinke afstand was geen probleem. Wel even een kaarsje aansteken 
in de kapel in Plasmolen!

Begin 2015 sloeg het noodlot onverwachts toe. Een aanvankelijk 
als minder ernstig ingeschatte kwaal bij Jo bleek te ontaarden in 
een kort maar buitengewoon heftig ziekbed. Uiteindelijk overleed 
Jo op 8 februari 2015. Piet, zijn kinderen en kleinkind bleven vol 
ongeloof en verdriet achter. 
Piet was een echte ‘doener’. Hij maakte graag dingen van hout: in 
de schuur werd net zo lang geknutseld totdat er weer iets klaar 
was. Nestkastjes in alle mogelijke afmetingen en vormen waren 
zijn specialiteit: iedereen moest deze dan komen bewonderen, 
natuurlijk. En dat was ook de moeite waard. “Néstkastjes”? Nee, 
“Herenhuisvogelnestkastjes” waren het, zei Piet. Dat was toch 
duidelijk?
Piet Seuren: een man met een groot hart voor iedereen om hem 
heen. Hij overleed op 27 juni 2017 aan een longziekte. “Pa was 
goed voor de mensen en de mensen waren goed voor hem”, 
staat er op zijn gedachtenisprentje. Piet en Jo overleden toch nog 
vrij kort na elkaar.
Met hen hebben we afscheid genomen van twee goede mensen in 
de beste zin van het woord. Mogen zij nu samen rusten in vrede.

In memoriam: Piet Seuren



Arjan Theunissen
Heikampseweg 71

6598 BS Heijen
06 - 147 03 047

theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Kwaliteit in  
kunststof  
en aluminium

U bent van harte welkom

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

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

Heijen
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Interview

vervolg op blz 30

Joep ter Haar was voor niemand 
bang, behalve voor de tandarts….

1917
We zaten aan tafel in de gezellige serre 
van Joeps dochter Rita, die samen met haar 
echtgenoot Dré Jetten in de Gennepse 
Maasstraat woont. Ook Joeps zoon Johan 
uit de Sleedoornstraat en natuurlijk Henk 
Janssen en Thea Janssen-Koenen waren 
aangeschoven. Men had al veel voorwerk 
verricht. De tafel lag vol met fotoalbums en 
krantenknipsels. 
Joep ter Haar werd geboren op 3 december 
1917 in Lichtenvoorde. Een snelle rekensom 
leert dat dit dus eind dit jaar precies honderd 
jaar geleden is. Vader Bernhard ter Haar was 
in Lichtenvoorde een bekende verschijning, 
namelijk politieagent en een geducht man. 
In deze plaats  is zelfs een straat naar hem 
vernoemd. Het gezin was groot, acht kinderen. 
Behalve Joep gingen ook twee broers van hem 
bij de politie, al was Joep in eerste instantie 

opgeleid tot loodgieter en elektricien. In 1942 ging 
Joep bij de Marechaussee. Toen het huis waar de 
familie Ter Haar woonde in later jaren gerenoveerd 
werd stuitte men nog op een pistool, dat door 
Bernhard verstopt was onder de dakpannen.

De oorlogsjaren
De oorlog brak uit en Joep, evenals zijn vader, kwam 
terecht in het verzet. Een zware tijd. Joep raakte 
betrokken bij een “Pilotenlijn”.  Neergeschoten 
piloten en onderduikers werden onder begeleiding 
van Joep en zijn vader vanuit de Achterhoek 
meestal per trein naar het Limburgse Ohé en Laak 
overgebracht vanwaar zij weer verder trokken 
naar hun thuisland, hun krijgsmachtonderdeel en/
of andere onderduikadressen. Een spannende 
reis, men stond aan grote gevaren bloot. Want 
verraders had je overal, ook in de trein. Om zich 

Wie was Joep ter Haar en hoe komen jullie erop hem te portretteren? 

Goeie vraag!  Het verhaal is als volgt. Joep ter Haar is van 1961 tot 1973 

politiecommandant van de Rijkspolitie geweest in “rayon Heijen”. Iedere 

Heijenaar boven de 50 zal hem zeker gekend hebben. Joep werd onlangs 

genoemd in de besloten Facebook groep “Heijen” door zijn zoon Johan. 

Daarop volgden vele reacties en anekdotes. In het fotoarchief van Histo-

risch Heijen stuitte ons redactielid Henk Kerkhoff ook al geregeld op zijn 

portret. En verder kregen wij de tip van Anneke Koenen-Niesen dat haar 

zwager Henk Janssen, getrouwd met Thea Koenen, in 1968 als 18-jarige 

stage heeft gelopen bij Joep ter Haar in Heijen. En, zo meldde zij ons, “Hij 

kan daar prachtig over vertellen.” Onze aandacht was gewekt. Wie was 

Joep ter Haar en wat heeft hij betekend voor Heijen en zelfs voor ons land.
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te beschermen droeg Joep het pistool dat hij van zijn 
vader had meegekregen. Vele geallieerde piloten en 
andere krijgsgevangenen die hun redding mede aan 
Joep te danken hadden herinnerden zich hem onder 
zijn bijnaam “Piloten-Joep”.  Ongeveer zeventig piloten 
begeleidde hij na hun overleefde neerschieting op 
hun weg terug, terwijl ongeveer tweehonderdvijftig 
krijgsgevangen van vele nationaliteiten onder zijn 
hoede de vrijheid vonden. Intussen mochten de 
Engelse, Amerikaanse en Canadese piloten onderweg 
in de trein geen woord zeggen, anders zouden ze 
zichzelf verraden. Verraden werd de Pilotenlijn op enig 
moment toch. De meeste verzetsstrijders uit deze 
groep zijn doodgeschoten. Joep hield daarover altijd 
strak zijn mond, voorzichtig, maar ook bescheiden als 
hij was. Hij merkte dat er mensen waren die claimden 
bij de Pilotenlijn actief te zijn geweest, waarvan hij 
zeker wist dat dit niet het geval was. Toch moest ook 
Joep destijds onderduiken en wel in het al genoemde 
Ohé en Laak, de transporten werden voor hem te 
gevaarlijk. Toen het hele dorp Ohé en Laak in 1944 
geëvacueerd moest worden ontmoette Joep tijdens 
de vlucht zijn latere echtgenote, de Antwerpse Suze 
Luiten, die in Ohé en Laak bij familie woonde na heftige 
bombardementen op deze stad. 
Toch nog wat moois in alle oorlogsgeweld. 

Zijn heldendaden resulteerden in een aantal zeer 
hoge onderscheidingen. Zo ontving Joep de hoogste 
Engelse onderscheiding, de British Empire Medal, het 

Franse Croix de Guerre en de Amerikaanse Medal of 
Freedom. In 1967 werd Joep officieel onthaald door de 
Canadese Escaping Society, bij welke gelegenheid  hij de 
hoge Canadese onderscheiding de Maple Leaf ontving.  
Bij gelegenheid van zijn  25-jarig politiejubileum werd 
hem door Prins Bernhard de Eremedaille in Brons in 
de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Indrukwekkend 
en zeer verdiend.

De Heijense tijd
Joep pakte na de oorlog zijn werkzaamheden weer op 
en meldde zich bij de pas opgerichte Rijkspolitie. Na een 
korte opleiding in Nistelrode ging als hij wachtmeester 
aan de slag in Eibergen. Hij trouwde in 1947 met Suze 
en het huwelijk werd gezegend met twee kinderen, Rita 
in 1949 en Johan in 1951. Beiden werden geboren in 
Beltrum, gemeente Eibergen.
In die jaren, zo vertelt Henk Janssen, was het gebruikelijk 
dat je als politieagent om de vier jaar met je hele gezin 
moest verkassen, om niet te vertrouwd te raken met 
de mensen in je omgeving. En zo gebeurde het dat de 
familie Ter Haar in 1961 of 1962, dat weten ze niet 
meer heel precies, terecht kwam in de gemeente 
Bergen, Limburg, rayon Heijen. Het huis, waarbij de 
woonkamer diende als politiepost (zie foto op de 
volgende bladzijde), staat nog steeds op het pleintje 
aan de Hoofdstraat (nummer 45), naast het huis van 
de familie Elemans. Moeder Suze bracht haar kinderen 
groot, maar een baan buitenshuis kon ze gerust 
vergeten, dat mocht niet. Wel had ze telefoondienst. Ze 
wist meestal wel ongeveer waar ze haar man in geval 
van calamiteiten kon bereiken. Henk:  “In de kerk had 
de politie een vaste plaats op de achterste bank, zodat 
ze als er een melding kwam ze meteen de kerk uit 
konden snellen.” 
Een zus van Joep (inmiddels 91 en nog in leven) verwoordde 
het karakter van haar broer onlangs nog haarscherp aan 
Rita: “Joeps werk was één en het gezin was twee.” En zo 
was het ook, al hebben Rita en Johan daar weinig moeite 
mee gehad. “Dat was nu eenmaal zo in die tijd.”

Stagiairs.
Voor het politiewerk in Rayon Heijen stond Joep er 
helemaal alleen voor. Hij had slechts hulp van stagiairs 
die in het tweede jaar van hun politieopleiding met hem 
meeliepen om het vak in de praktijk te ervaren. De 

Joep en Suze ter Haar (26-08-1947) Trouwfoto Historisch Heijen, Archief Gerrie Franken

Joep ter Haar (1964) (1)Historisch Heijen, 

Archief Gerrie Franken



Hèjs Nèjs
Augustus 2017 31

meeste stagiairs vonden een vriendelijk onderdak bij Lies 
en Theo Hendriks-Broenen. “Ze lagen daar in de kost” 
zoals dat destijds zo mooi heette. Wel had  Joep veel steun 
van de legendarische Nico Veger, wachtcommandant in 
Bergen. Samen losten ze de grotere politiezaken op die 
in de gemeente Bergen speelden. Rita: “Vrienden mocht 
je al politieagent in je omgeving eigenlijk niet hebben, 
maar je kunt wel stellen dat Nico een vriend van hem 
was.  Ook trok hij in die jaren veel op met Jo Deenen 
en Fons Koenders. Samen met hen ging hij graag naar de 
Zesdaagse van Antwerpen.“ 
Het hele verhuiscircus iedere vier jaar van de diverse 
politieposten was in de latere jaren 60 geen optie meer. 
Joep kocht het huis aan de Hoofdstraat en het gezin 
bleef daar wonen.

Henk Janssen
Een van die stagiairs was de nu 67-jarige Henk Janssen 
uit Ospel, gemeente Nederweert. Hij kwam als broekie 
van 18 bij Joep terecht en kreeg bij hem een gedegen 
opleiding, die de basis vormde voor zijn hele verdere 
carrière. Henk: “Het motto van Joep was: Regels naleven, 
zover als mogelijk.” Joep was streng maar rechtvaardig. 
Ging men een keer in de fout en slingerde hij iemand 
op de bon, dan kreeg die altijd een tweede kans.”
Henk Kerkhoff, ook bij dit gesprek aanwezig, herinnert zich 
Joep nog feilloos. “Als ik als 16-jarige met mijn vrienden op 
opgevoerde brommers door Heijen knalde en we kwamen 
Joep tegen, dan hoefde hij alleen maar zijn wenkbrauwen 
op te trekken en we reden als makke langharige lammetjes 
verder. Voor Joep hadden we diep respect!”
Een corrigerend middel dat Joep ook niet schuwde was 
bij vermeende daders eens flink op de tenen te gaan 
staan. Al hielp dat niet bij Pet Robben, die een houten 
been had, maar dat wist Joep in eerste instantie niet.
Henk: “In de jaren zestig waren de twee zaken die altijd 
speelden. De Rijksweg van Nijmegen naar Venlo die 
dwars door Heijen liep, en alleen daar al zeven bochten 
telde, en de illegale stroperij. De Rijksweg was enorm 

gevaarlijk. Jaren dat er wel vijftien doden vielen op 
alleen al dit stukje Rijksweg door Bergen waren eerder 
regel dan uitzondering. 
De stroperij was een hele andere tak van sport. Met 
de Jachtwet uit 1923 in de hand handhaafde Joep zo 
goed en zo kwaad als het ging de regels die deze wet 
stelde. In het veld was het onder de stropers algemeen 
bekend: Joep deed er alles aan om ze te ontdekken. 
Het jagen op hazen, konijnen en herten mocht alleen 
worden gedaan door de jachtopziener en ook alleen 
met geoorloofde middelen. IJzerdraad, stroppen, met 
behulp van een lichtbak schieten, dat alles mocht niet. 
De jachtopziener mocht pas bij een overtal aan wild 
jagen met fretten. Deze wisten de konijnen uit hun 
holen te jagen waarna de jachtopziener ze kon doden.  
En dat mocht pas weer als er te veel  konijnen dreigden 
te komen en gevaar voor ziektes op de loer lag.
Een mooie anekdote is dat Joep in die jaren een keer 
een kerstkaart ontving met daarop een foto van een 
hem bekende stroper, die poseerde met geschoten 
hazen. Joep was echter zo alert om een foto te maken 
van het door hem in beslag genomen jachtgeweer en 
stuurde deze op zijn beurt naar de stroper, “Met de 
beste wensen voor het nieuwe jaar”.
Joep was goed op de hoogte van de jachtwet en maakte 
er veel werk van. Hij bracht zo goed mogelijk in kaart wat 
er speelde op het gebied van de jacht en de stroperij. 
Welke auto’s, welke personen erbij betrokken waren, 

De politiepost in de huiskamer, Historisch Heijen, Archief Gerrie Franken

Joep ter Haar (1964) (1)Historisch Heijen, 

Archief Gerrie Franken. Prins Bernhard reikt 
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Interview

zowel legaal als illegaal. Wat en waar er gestroopt werd.
Ook had Joep de jachtopzieners en hun praktijken 
precies in beeld en genoteerd in een lijst. De jachtwet 
uit 1923 heeft wel veel doden gekost, is mijn mening. 
Niet alleen onder het wild maar ook onder de stropers 
en de agenten die op hen jaagden. Een risicovolle 
onderneming, dat was het wel. Maar ook avontuurlijk. 
Vaak ontstond er toch een soort van kat-en-muisspel 
tussen de stropers en de politie.” 

De cafés  in Heijen
Ook hier was natuurlijk wel eens het een en ander 
loos. Zo af en toe moest Joep corrigerend optreden. 
Daarvoor had hij een gummiknuppel ter beschikking. 
Hij maakte ook geen enkel onderscheid wie een 
overtreding beging. Joep was duidelijk: hij gaf één 
waarschuwing, als je dan nog doorging met je verkeerde 
gedrag werd er glashard opgetreden. Johan:”Je moest 
hem niet dwarszitten, uitdagen of uitlachen. Hij was 
nergens bang voor, alleen voor de tandarts…”
Toch had Joep ook een zachte kant. Henk Janssen weet 
daarover mee te praten. “Op carnavalsmaandag had ik 
eigenlijk dienst, maar Joep zei: “Je bent vrij.” Ik protesteerde 
nog even, want ik moest volgens de dienstlijst  gewoon 
werken, maar nee. Joep bleef erbij, ik was maandagavond 
vrij. Hij nam mijn werk over. Hij voelde namelijk goed aan 
dat er wat speelde want die avond werd ik opgenomen 
in de vriendenkring van ZIOL, waardoor ik later verkering 
kreeg met Thea Koenen. “

Snelheidscontroles
Ook hierover horen wij twee mooie anekdotes. 
Snelheidsovertredingen werden altijd met de hand 
geklokt en op een dag hield Joep een grote Mercedes 
aan. De wagen kwam uit Duitsland, niet bepaald Joeps 
favoriete land. De chauffeur had te hard gereden, de 
deftige eigenaar zat te dutten op de achterbank. De 
man ontwaakte uit zijn slaap toen de chauffeur de 
discussie aanging met Joep. De Duitse eigenaar meende 
dat hij er wel mee wegkwam als hij op hoge toon en 
in het Duits zou melden dat hij in Duitsland een groot 
advocatenkantoor had.”Ik maak je helemaal kapot,” riep 
hij. Joep antwoordde in vlak Nederlands: “En ik heb in 
Heijen een klein politiebureau en daar kom jij niet aan!” 
De bekeuring ging door.
Johan vertelt nog een ander verhaal. Tijdens een van de 

snelheidscontroles door zijn vader ging Johan met een 
bord “Pas op controle!” vooraan in het dorp staan. Dat 
hielp, niemand reed meer te hard en er werden weinig 
bekeuringen uitgedeeld. Totdat pa erachter kwam dat 
zijn zoon dit op zijn geweten had. Johan heeft ervan 
gelust, dat is hij nooit meer vergeten.
Een grappig voorval is wat Johan vertelde: “Er kwam 
een melding van een verdachte auto die in een veld 
zou staan. Joep erop af en jawel, hij betrapte een 
vrijend paartje. Klop, klop op het raam! Half aangekleed 
kwam de man tevoorschijn. Het stel had te maken met 
motorpech, zo werd er aan Joep verteld. “O ja,” zei Joep. 
“Dan moet je wel de gevarendriehoek buiten uitzetten, 
vriend!” De man was niet zo goed of hij moest in zijn 
blote bast het ding verderop gaan plaatsen. Joep had 
schik, een bekeuring werd het daarom niet. Zo was 
Joep dan ook wel weer.

1973
In dit jaar was de herindeling een feit en en ging Heijen 
behoren tot de gemeente Gennep. De politiepost in 
Heijen werd gesloten en Joep werd overgeplaatst naar 
de centrale politiepost in het centrum van Gennep. 
Daar kreeg hij te maken met collega’s die veel minder 
ervaring hadden en toch de dienst uitmaakten. Dat 
werkte niet.  Toch heeft hij daar tot zijn overlijden in 
1976 zijn best gedaan.

Joeps overlijden in 1976
Rita vertelt: “Mijn vader belde mij op dat hij zich niet 
zo lekker voelde en of ik wat melk kon brengen. Mijn 
moeder was op familiebezoek in Zuid-Limburg die 
dag. Ik kwam daar met de melk en vond dat hij er ziek 
uitzag, al bagatelliseerde mijn vader dat meteen. Toch 
heb ik Dr.Gunneweg gebeld en die kwam. Hij vond het 
beter dat vader in het ziekenhuis werd opgenomen. 
Onder protest ging hij daar heen. De volgende morgen 
om half 8 werd ik gebeld. Het ging niet goed met 
vader. Toen we in het ziekenhuis aankwamen was hij al 
overleden aan een longembolie.”

De reus was geveld, amper 58 jaar oud.

Wij vonden het een eer dat wij deze markante Heijense 
politieman én vader weer heel even in de herinnering 
terug mochten brengen. 



18.000 vel papier per uur, 
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis. 
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten 
binnen één minuut kan wisselen. 

Onze 10- kleuren pers staat 
hier garant voor. 7 dagen per week, 
24 uur per dag. 
Dit is slecht één machine uit ons 
machinepark De rest van ons 
machine park doet er niet voor onder.

Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70  
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu

OFFSET & DIGITAL PRINTING
PRINT MANAGEMENT

HEARTS PLAYINGCARDS



Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een initia-
tief van de vereniging ‘Hèjje Mojjer’ . 
Het wordt in Heijen dankzij onze 
adverteerders gratis verspreid. 
Abonnementen voor personen, 
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 aan vragen: 
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  € 60,-.

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 
Marjo Boekhorst
Marita Wit
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes 
Ricky Reintjes

Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738 
jan.teerling@heijen.info

Fotografie:
Suzanne van den Corput-Koenen
Stella Roodbeen

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

Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)

Oplage:
900 stuks

Verschijning:
11 keer per jaar

Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info

Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65  RABO  0101803974

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

Agenda 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: 
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Politie:    
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Huisartsen:   
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Ziekenhuis: 
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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

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Week 35     
Gilde St. Dionysius - Donateursactie

Vrijdag 1 september
Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Zondag 3 september
D’n Toomp

Die Original Maastaler - Kermisfrühshoppen

Zaterdag 2 september
Zondag 3 september

Maandag 4 september
Dinsdag 5 september

Dorpsplein - Kermis

Maandag 4 september
14.00 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kermis-/dansmiddag 
N.B. Ook voor niet-leden en 50+

Woensdag 13 september
KBO afd. Heijen - Fietstocht 

Donderdag  21 september
Zij Aktief - Fietstocht met excursie

Zondag  24 september  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Juliana Mill 1

Zaterdag 30 september
Zondag 1 oktober

Sportpark “de Heikamp” 
LTC De Heikamp - Jubileumweekend 

t.g.v. 40-jarig bestaan

Donderdag 5 oktober 
13.30 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Zaterdag 7 oktober 
19.00 uur Parochiekerk

Gilde St. Dionysius - Eucharistieviering

Zondag  8 oktober  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  HBV  1

Donderdag 19 oktober 
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij-Aktief -  Vogelvoederkrans maken

Zondag  29 oktober  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  Achates  1

Donderdag 2 november 
14.00 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Donderdag 16 november 
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij-Aktief - Informatieavond met brandweer

Zondag  19 november  
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”

V.V. Heijen 1 -  SES  1

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 
26 september 2017.
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