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Het Rabobank
Hypotheek
Inloopspreekuur
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog
woonvragen? Stel deze dan tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur.
Iedere donderdag in de even weken ben je tussen
17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in het
Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Meer info op rabobank.nl/lvcm

Voorwoord en Inhoud
Voor u ligt de 100ste Hèjs Nèjs!
Dit was u hoogstwaarschijnlijk al opgevallen bij het zien van de speciale cover met
daarop een enigszins “vertekende” afbeelding van het complete redactieteam.
De eerste Hèjs Nèjs verscheen in mei 2010, maar we mogen stellen dat het blad
anno 2019 nog altijd springlevend is.
Deze 100ste uitgave is extra dik omdat alle gastschrijvers een bijdrage hebben geleverd. Ter gelegenheid van de
jubileumuitgave is er een interview met redactielid Marjo Boekhorst. Zoals wellicht bekend heeft Marjo bijna alle
interviews (minstens 300!) afgenomen. Voor deze uitgave is ze echter buitenspel gezet: ze was dit keer zelf het
lijdend voorwerp en is uitgebreid geïnterviewd door de vrouwelijke leden van de redactie. Het is een heel verhaal
geworden.
Wij danken iedereen die in het verleden, in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen aan 100 keer Hèjs Nèjs.
En zoals altijd wensen wij u weer veel lees- en kijkplezier met deze 100ste en met alle Hèjs Nèjsen
die nog zullen volgen.
Redactie Hèjs Nèjs
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Goede Doelen
Heijen gaat Heijen helpen! Hoe dan? zult u zich
misschien afvragen. Natuurlijk: er gebeurt al
veel. Neem bijvoorbeeld het waardevolle werk
van de vrijwilligers van De Zonnebloem en
de papierbrigade via de KBO. Maar er is meer
mogelijk.

Vorige maand werd u al dan niet aangenaam verrast
door de post van de Goede Doelenweek Heijen.
Tal van vrijwilligers togen ieder naar hun deel van
Heijen om de enveloppen te bezorgen. In één klap had
u de kans om 9 algemeen aanvaarde goede doelen te
steunen. Daarbij was het aan u om te bepalen met welke,
eventueel verschillende, bedragen de doelen werden
ondersteund. U had een week de tijd hierover na te
denken, de bijdrage met het formulier in de envelop te
stoppen en dit pakketje klaar te zetten. Na deze week
gingen de vrijwilligers weer op pad om ze op te halen.
Als betrokken vrijwilliger kan ik u zeggen dat het dan
heel plezierig is dat de enveloppen klaar staan. Er is ook
duidelijk een trend te zien dat steeds meer mensen dit
klusje op tijd hebben geklaard. Helaas zijn er ook hier
uitzonderingen. Zo krijgen we opmerkingen als: “ Ja,
volgens mij heb ik wel die brief gezien, maar waar die
gebleven is?”. Uiteraard is ook niet iedereen thuis als
de collectanten aanbellen. Soms biedt dan de tweede
ophaaldag uitkomst. Zo niet, dan gaat er een briefje
in de bus, waarin wordt gewezen op de mogelijkheid
om zelf nog geld over te maken. Samengevat: de
mogelijkheid om goede doelen te steunen wordt u wel
heel gemakkelijk gemaakt.
Alle voorbereidingen en inspanningen van alle
betrokken vrijwilligers ten spijt, krijg je ook geregeld
een ander soort opmerkingen dan hierboven geschetst
te horen. Reacties in de trant van: “mooi, dat jullie hier
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zoveel tijd en moeite in steken, maar er blijft toch wel
veel geld aan de strijkstok hangen, dat dus niet bij de
goede doelen terecht komt.” Dergelijke reacties geven
zeker stof tot nadenken, maar, zo lees ik op betreffende
sites: Goede doelen zijn weliswaar geen commerciële
bedrijven, maar moeten net zo goed investeren. Er moet
gewerkt worden aan de kwaliteit van de organisatie,
een degelijke boekhouding, kennisoverdracht en het
vastleggen van afspraken over besteding van de gelden.
Heel belangrijk is dat heldere informatie gegeven wordt
over de wervings-, beheers- en administratiekosten.
Gelukkig is hier een onafhankelijke toezichthouder bij
betrokken. Het overgrote deel van de giften komt terecht
bij de organisaties (KWF, Nierstichting etc), die het geld
goed kunnen gebruiken voor de verbetering van de zorg
waar zij voor staan.
Neemt niet weg, dat de vinger aan de pols houden bij
dit aspect erg belangrijk is en blijft. Misschien is het een
idee dat de professioneel betrokkenen (bij de organisatie
van de goede doelen zelf èn bij instanties die de steun
ontvangen) een deel van hun werk vrijwillig zouden
doen….Blijft er meer over voor de goede doelen zelf.
Als vrijwilliger zet je je in voor goede doelen en dat geeft
een goed gevoel. Het is elk jaar weer een aardige klus,
waar je veel mensen spreekt. Als je na afloop de emmer
hebt geleegd, de inhoud is geteld en ziet dat alle goede
doelen waarvoor de Heijenaren hun bijdrage hebben
gegeven weer gesteund zijn in hun belangrijke werk, dan
besef je: Dit is waarvoor je het doet.
Naschrift
In de volgende Hèjs Nèjs komt een verslag van de Stichting
GDW Heijen over de Goede Doelen Week van dit jaar.
Vooruitlopend hierop kunnen we alvast melden dat in
totaal het mooie bedrag van € 7.346,58 bijeen is gebracht.
De opbrengst is hiermee € 200,-- hoger dan in 2018.

Henk Kerkhoff

Bericht van het bestuur

Proficiat Heisa, Hèjs Nèjs en de Websitegroep!
Namens de leden wil het bestuur de mensen van de Heisafeesten,
van Hèjs Nèjs en onze website van harte en met trots feliciteren
met hun mijlpalen!
Projectgroep website
De eerste website stamt uit 2007 en is gemaakt
door Jan Helmond. Op 29 december 2009 kwam
echter de eerste officiële versie van www.heijen.info in de lucht.
Zij is van de hand van Piet Manders, Michiel van Oeffelen en genoemde Jan Helmond. Het is een fraaie en professionele website
van en voor Heijen, met info voor iedereen die wil weten wat er
zoal in Heijen te doen is, welke verenigingen er zijn, welke activiteiten er gepland staan, maar ook met veel info over achtergronden en geschiedenis van Heijen. Piet was ruim 8 jaar alleen de
beheerder. In de loop der jaren is de uitgebreid met eigen delen
voor bijvoorbeeld Historisch Heijen. Meest recente aanpassing is
de geheel vernieuwde site voor de Heisa feesten. Www.heijen.
info heeft meer dan ruim 16.000 bezoekers per maand en heeft
dus een vaste en steeds belangrijker plek verworven.
Tegenwoordig maken naast Piet Manders ook Gerda Franken en
Sjef Smeets deel uit van de projectgroep Website. Proficiat met
het 10-jarig jubileum!!
Projectgroep Heisa
Al 10 jaar is ons dorp een prachtig feest rijker. De
eerste Heisa vond plaats ter gelegenheid van de
heropening van de Hoofdstraat in 2010. Destijds
was mede het doel om een jaarlijks memorabel
dorpsfeest op poten te zetten waar veel mensen en verenigingen
uit Heijen bij betrokken zouden worden en ook een ‘Heijen-gevoel’ aan over zouden houden. Kortom, voor en door Heijen:
Heijen Samen = Heisa! En dat is gelukt.
Elk jaar wordt er heel veel werk voor het dorpsfeest verzet. Het
gaat niet alleen om het samenstellen van een zo puik mogelijk
programma, maar ook om het regelen van financiën, onder meer
via het werven van sponsors. Al 9 keer is zo een fantastisch dorpsfeest gerealiseerd voor alle leeftijdsgroepen. Het feest bindt natuurlijk de mensen van Heijen, maar is qua invulling en betekenis
ook sterk gegroeid in de regio. Heisa is nu een feest met grote
bekendheid en niet meer weg te denken! Dit jaar is er sprake van
een jubileum en dus een extra bijzondere editie!!
De vaste mensen van Heisagroep zijn tegenwoordig Ger Robben,
Erica Reintjes, Patrick Deenen, Eric van Dijck, Jeffrey Ankersmit,
Lars Kerkhoff, Djovanny Janssen, Wilma Verhasselt, Nicole Scheffer,
Monique Schoofs en Ton Willems. Daarnaast zijn er ook elk jaar
heel veel vrijwilligers actief, kortom het is een enorme club. Van
harte proficiat allemaal, ook de mensen die eerder bij de Heisa
betrokken zijn geweest!

Projectgroep Dorpsblad
In mei 2010 zag de eerste uitgave van het Hèjs
Nèjs het licht. Een hele gedreven groep mensen
zorgde voor een vliegende en professionele start. Het blad kende
niet alleen een uitstekende inhoud, maar ook een prima financiële
opzet met behulp van sponsors en adverteerders. Ons fraaie
maandelijks dorpsblad is nu al 100 keer samengesteld en verzorgd
door het eigen redactieteam en is daarmee een onmisbaar element in het dorp geworden op het gebied van allerlei nieuws en
vele wetenswaardigheden over Heijen.
Hèjs Nèjs is vanwege de fantastische inhoud en vormgeving niet
alleen in Heijen bekend, maar ook in de andere dorpen. Zelfs de
provinciale bibliotheek in Maastricht herbergt dit blad! En nu dus
de 100e editie! Een mijlpaal!!
Beste redactieleden: Henk Kerkhoff, Ricky Reintjes, Hans Boekholt, Jan Teerling, Marjo Boekhorst, Erica Reintjes, Sjannie Janssen,
Suzanne van den Corput, Marita Wit, Stella Roodbeen en de gastschrijvers Martha en Paul Toonen, Riet Reijnen en Gerrie Franken
en Tari Lambregts van harte proficiat! Deze felicitatie geldt ook
voor de vele vrijwilligers die het blad elke maand huis aan huis
bezorgen en de oud-leden van de projectgroep.

Andere ontwikkelingen vanuit Hèjje Mojjer
Dorpsondersteuner
Afgelopen maand zijn er meerdere reacties binnengekomen op
de vacature van Dorpsondersteuner. Met de sollicitanten zijn gesprekken gehouden. Het wachten is nog op duidelijkheid vanuit de
gemeente m.b.t. de financiële kant van de functie (vaststellen werkgeversconstructie en de vergoeding). Vervolgens zal het Dagelijks
Bestuur van Hèjje Mojjer een keuze maken uit de sollicitaties.
Haven
Er is een brief gestuurd aan de politieke partijen m.b.t. onze
zorgen rond de voorgenomen uitbreiding van de haven en de
bijkomende 9.000 vrachtbewegingen per etmaal. Wij willen het
College houden aan het verkiezingsprogramma: een alternatieve
ontsluiting van de haven richting Gennep, de aanpak van de huidige onduidelijke kruising en een veilige oversteek voor fietsers ter
hoogte van de Stiemensweg en niet bij For Farmers.
Wij zijn met alle politieke partijen in gesprek en zoals het er nu
naar uitziet, delen de partijen onze zorgen. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de website.
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Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Unieke
interieurs
op maat

Verenigingsnieuws

10 jaar Heijse Revue!
In het weekend van 7, 8 en 9 juni vindt het 10de Heisafeest plaats.
10 keer Heisa betekent ook 10 jaar Heijse Revue: van de ”Heijen
Revue“ uit 2009 naar “Heisafeest 10 jaar” in 2019. Dit jubileum
willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de
afgelopen tien jaar zijn de meest uiteenlopende zaken op speelse wijze door de Revuegroep voor het voetlicht gebracht. In het
zaterdagmiddagprogramma van het Heisafeest willen we daarom
enkele hoogtepunten uit onze vroegere optredens presenteren.
Er is echter ook ruimte voor actuele zaken. Voor velen zullen het
mooie momenten van herkenning zijn en voor een enkeling is
het een eerste kennismaking met een vrolijke, speelse manier van
omgang met Heijen en de Heijenaren.
Onze optredens zullen worden afgewisseld met muziek van Die
Original Maastaler en een optreden van de dansgarde van “De
Wortelpin”. Het belooft dus een middag te worden met

sketches, dans en muziek die u niet mag missen! We zien u heel
graag op zaterdagmiddag 8 juni in de feesttent.
De Revuegroep.

Hoe verder met de klok van de kerktoren?
Van meerdere mensen hebben wij de afgelopen weken vragen
gehad over de torenklok. Meer in het bijzonder gingen deze vragen over het niet goed functioneren van dit uurwerk. Begrijpelijke
vragen want, zo blijkt, voor veel mensen is een goedlopend torenuurwerk een belangrijke zaak.
Welnu: wij zijn al geruime tijd bezig een oplossing voor het ontstane probleem te vinden. Inmiddels is zowel het luidwerk als het
uurwerk zelf geïnspecteerd door een in torenuurwerken gespecialiseerd bedrijf. Enkele onderdelen zijn inmiddels vervangen, maar
dit bleek uiteindelijk niet voldoende te zijn om het uurwerk weer

te laten lopen. Daar dit uurwerk inmiddels ruim 60 jaar oud is blijft
als enige oplossing een grondige reparatie c.q. vernieuwing van
het uurwerk over. U raadt het al: een zeer kostbare zaak.
Hoe dan ook, ons doel is en blijft om weer een goed lopend uurwerk in onze kerktoren te hebben.
Binnenkort hebben we hier wederom overleg over met het bedrijf dat bovengenoemde werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan
wordt ook duidelijk hoe het kostenplaatje er uit gaat zien.
We realiseren ons dat het tot die tijd behelpen is. Maar: komt tijd,
komt raad!
Wij houden u op de hoogte.

Koken in

Wanneer
:
Waar:
Door:
Hoe laa
t:
Kosten:

Het Kerkbestuur.

de tuin,
uit je tu
in

op 14 ju

li 2019

zondag
14
in de tu juli 2019
in va
Cokkie va n Boxmeersewe
n
g
14.00-18 Leeuwen van Fr 16, Heijen
.00 uur
utti Conf
(tu
et
€ 25,00
voor lede in open vanaf 13 ti
n en € 29
.3
,50 voor 0 uur)
niet lede
n

Heerlijk

buiten k

oken met

Afgelope
n jaren m
aakten we
de maalti
jd. Deze
keer mak in deze gezellig
zelfgem
aakt
e
en we m
eerdere buitenkook-wor
Natuurlijk e hapjesplank.
ks
confiture
drinken
s en krui hop een chutne
Neem oo
we er ee
dige chut
y als bijge
n passen
k vooral
neys en
d wijntje
eigen oo
ingrediën
sluiten af recht bij
gst mee
t
met jullie
. Allerlei en fruitige limon
mee aan maar ook als aa
fru
ad
nk
es bi
it,
de slag te
leding va
kruiden
gaan en
n je hapj
en eetbar j.
je toekom
es
e bloem
Aanmel
en gebrui
stige gaste plank. Je krijgt
den en in
genoeg
ke
n
n
te
we
ga
inspiratie
formatie
als
an verra
Hermi Br
ssen.
om er oo
voor de
oe
ze ac
k thuis
Roos Giele nen via e-mail:
broenen@ tiviteit vóór 1
n via e-m
juli bij:
gmail.co
ail: roos
m
@noorde
rhaeghe.
nl

oogst va

Cokkie
van Le
euwen,
Frutti Co
nfetti,
www.fru

n het sei

tticonf

etti.nl

zoen

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
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.

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

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in
de Europese markt. Samen met haar medewerkers en
dealers zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’:
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!
www.forfarmers.nl

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

Openingstijden:
21.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
13.00 – 21.00 uur
zondag
art
Oktober t/m ma
21.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
15.00 – 21.00 uur
zondag
gesloten
maandag

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

Van Toen tot Nu

Van toen tot nu
Hommersumseweg 17

Ter gelegenheid van de 100ste editie van het Hèjs Nèjs zijn we op zoek gegaan naar een pand waar menig Heijenaar in de loop
der jaren binnen is geweest. Daarbij viel ons oog op het pand aan de Hommersumseweg 17, eerdere adresseringen A-62 en
Hoofdstraat 67.
De woning is bij de meesten bekend als de voormalige woning van Kerkhoff, “de Smid”. De woning met smederij, kadastrale ligging G-690, wordt gebouwd in 1914 door Christiaan Kerkhoff, geboren 15 mei 1877, naast de ouderlijke woning, geadresseerd
Hoofdstraat 65. Christiaan is de zoon van Ruthgerius Kerkhoff en Marie Lamers. Christiaan, evenals zijn vader van beroep
smid en bekend als “Kries de smid”, zet de smederij voort samen met Josephina Bonants, geboren 26 januari 1883 in Maashees,
met wie hij in juni 1914 in het huwelijksbootje stapt.
De woning bestaat uit, gezien vanaf de voorzijde, links de
smederij met zolder, rechts van de smederij de woonkamer,
een gang met de voordeur, de deur naar de kelder en op
de rechterhoek van de woning een winkelgedeelte. Achter dit
winkelgedeelte is een ruimte ingericht als café, met een eigen
ingang. Wanneer op latere datum het café als zodanig geen
dienst meer doet wordt de ingang dicht gemetseld en de ruimte
ingericht als ouderslaapkamer. Achter de woonkamer bevindt
zich een tweede (woon)kamer met daarin links de deur naar
de bovenverdieping. Aan de andere zijde van deze kamer is de
doorgaande deur naar de keuken. Links in de keuken bevindt
zich de buitendeur naar de binnenplaats. Rechts in de keuken
geeft een deur toegang tot de achterbouw met daarin een
doucheruimte en badkuip. Het toilet bevindt zich aan het einde
van een smalle gang tegenover deze doucheruimte.
De bovenverdieping met grote overloop en twee dakkapellen
is te bereiken via een deur in de woonkamer met pal daarachter
de trap naar boven. Zowel links als rechts op de verdieping
bevinden zich twee slaapkamers. Daarnaast is er een viertal
kleinere bergruimtes.

Josephina heeft vier kinderen (Dora, Mien, Truus en Fien) uit
een eerder huwelijk. Christiaan en Josephina krijgen samen
nog twee kinderen: Zoon Theo, geboren in 1915 en dochter
Maria, beter bekend als Zus en tante Zus, in 1917. Nog vóór
de Tweede Wereldoorlog krijgt de woning telefoon met het
telefoonnummer 14. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt
het pand behoorlijk beschadigd.
Josephina overlijdt op 8 augustus 1948. Rond diezelfde tijd
bouwt Christiaan naast de eigen woning een nieuw woonhuis,
geadresseerd Smele 6, waarnaar hij in 1949 verhuist.
Zoon Theo en dochters Truus en Maria blijven wonen aan
de Hoofdstraat 67. Theo trouwt in 1949 met de eveneens in
Heijen woonachtige Mia Coenders. Mia, geboren 8 november
1921, is een dochter van Henricus (Harrie) Coenders en
Wilhelmina Boumans en zus van Fons en Nöl Coenders. Ze
blijven wonen in het pand Hoofdstraat 67.
Christiaan overlijdt op 20 mei 1953. Maria (Zus) trouwt in
1952 met Heijenaar Wim Willems en zij verhuizen naar het
naastgelegen pand Smele 6. Truus blijft tot haar overlijden op 3
september 1966 wonen aan de Hoofdstraat 67.
Theo en Mia krijgen vijf kinderen: Fieke, geboren in 1949, Mieke
(1951), Hay (1953), Chris (1956) en Theo ( 1958).
Eind jaren vijftig wordt een geheel nieuwe smederij aangebouwd
aan de achterzijde van de woning. Naast de werkzaamheden in
de smederij, met name het beslaan van paarden en repareren
van landbouwmachines, exploiteren Theo en Mia, bijgestaan

De smederij eind jaren 50
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De zwartgeblakerde muur van de smederij
door (schoon)zus Truus een winkel met kleinere en grotere
ijzerwaren, huishoudelijke artikelen en zelfs kolen- en oliekachels.
Zoals in die tijd gebruikelijk heeft het gezin ook wat kleinvee,
waaronder een varken en wat kippen. De binnenplaats bij de woning
wordt door de kinderen gebruikt als voetbalveldje. Zowel ramen als
plantjes sneuvelen tot verdriet van moeder regelmatig. Daarop wordt
door de voetballers toch maar uitgeweken naar de naast gelegen
“Smelepunt” of de wei waar, naast de vele zonen van de families
Kerkhoff, ook door menig andere Heijense jongeren veelvuldig een
balletje wordt getrapt.
Theo is in zijn spaarzame vrije tijd actief lid van de fanfare EMM en
zelfs enige tijd bestuurslid en voorzitter van deze vereniging.
Oudste dochter Fieke verlaat de ouderlijke woning in 1966 en gaat
in Oss werken en wonen. Mieke verlaat het ouderlijk huis in 1974 en
gaat elders in Heijen wonen. Hay trouwt in 1978 met Marjo Keiren
en zij gaan in Bergen wonen. Zoon Chris en Agnes van de Lisdonk,
dochter van een smid uit Aijen, trouwen in 1979 en gaan in Heijen
aan de Nieuwwijkstraat wonen.
Rond 1974 wordt de smederij gesaneerd. Theo, Mia en jongste
zoon Theo verhuizen enkele jaren later naar een woning aan de
Hoofdstraat 32.
Het pand Hoofdstraat 67 wordt dan verkocht aan Hub en Joke Vinck,
tot dat moment woonachtig in de Dionisiusstraat. Hub, zoon van
Louis Vinck, geboren in 1947, is van beroep melkboer. Echtgenote
Joke is geboren in Gennep op 7 januari 1949. Vanwege gebrek aan
opslagruimte voor de melkproducten wordt gekozen voor het
pand aan de Hommersumseweg 17. Voordat zij met hun zonen
Bart, geboren in 1973 en Erwin in 1977, verhuizen worden enkele
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aanpassingen in de woning gedaan. Zo wordt er een geheel nieuw
ruim keukenblok geplaatst over de gehele keukenbreedte. Van twee
kamers achter de winkel wordt één ruimte gemaakt en een gedeelte
van de winkel wordt bij de woonkamer getrokken. In de woonkamer
wordt in de bestaande schouw een open haard geplaatst. De
bestaande badkamer wordt voorzien van een nieuw bad, een
douche en toilet en van onder tot boven betegeld. In de voormalige
smederij worden een koeling gebouwd voor de opslag van de in die
tijd gebruikelijke plastic melkzakken. Met bus en aanhanger brengt
Hub dagelijks, op woensdagen in vakantietijd en rond de feestdagen
vaak samen met Joke, de door Campina aangeleverde melk rond in
Heijen en daarnaast in De Looi, Ottersum en ‘t Ven.
De vier slaapkamers, links en rechts van de trap op de bovenverdieping
en de beide grote muurkasten op de overloop blijven vrijwel
onveranderd. Hub en Joke benoemen de hele fijne buren die ze aan
Ruth en Door Kerkhoff hebben gehad en het plezier waarmee ze in
het pand hebben gewoond. De houten deuren op de binnenplaats
worden vervangen door een roldeur. Omdat de woning bestaat uit
een steense muur bevriezen in de winter vaak de verwarmingsbuizen
en daarmee ook de melkvoorraad. Het is in die periode behelpen
om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Hub en Joke verhuizen in oktober 1985 naar de Sleedoornstraat en
verkopen het pand aan Danny Reijnen, geboren 19 februari 1952 in
Gennep en Trees Lelieveld, geboren 2 oktober 1953 in Nijmegen. Zij
gaan er wonen met en hun kinderen Katelijn, geboren 5 december
1978 en Enno geboren 14 maart 1980.
Er worden enkele kleinere veranderingen aangebracht aan de woning.
In de woonkamer wordt de vloer, de houten balken tegen het plafond

Een oude advertentie van Th. Kerkhoff Smederij

en de scheidingsmuur met het voormalig winkelgedeelte
verwijderd. Een nieuwe betonvloer wordt gestort en afgewerkt
met een fijngrintvloer.
De oude smederij wordt gebruikt als werkruimte voor het
vervaardigen en repareren van tentzeilen. Enkele jaren later
wordt een gedeelte boven de ingangsdeuren van de oude
smederij zo’n 40 cm in de hoogte uitgekapt en wordt er een
houten schot boven geplaatst om een camper te kunnen stallen.
In 1995 verkoopt de familie Reijnen het pand aan Rob Sipman
uit Wijchen, geboren 26 maart 1970 en Angelie Theunissen,
geboren in Cuijk op 8 november 1973. Angelie is op dat
moment werkzaam als filiaalmanager bij Kruidvat en Rob als
technicus bij Ben van Dijk electronics in Uden. Op 29 april
1996 verhuist de familie Reijnen naar Ottersum en vindt de
sleuteloverdracht plaats aan Rob en Angelie, die dezelfde dag
in de woning trekken.

behoudens wat materiele schade, met de schrik vrij.
Van het dak van de smederij aan de zuidzijde, wordt een
ijzerwerkje verwijderd, waar, naar verluidt, vroeger een sirene
op stond.
Na deze eerste grote operatie wordt de houten verdiepingsvloer
gesloopt en vervangen door geheel nieuwe houten balken en
daarnaast versterkt met stalen dwarsbalken.
In 1996 breidt het gezin uit met de komst van de eerste
Newfoundlander Beau, later komt daar Loury bij. De jaren
daarna volgen er nog meer, inmiddels zijn ze al 23 jaar trotse
bezitters van honden van dit ras.
Zomer 1998 worden de asbestplaten op het dak van de
smederij annex schuur aan de oostzijde verwijderd en
vervangen door asbestvrije platen. Aan de straatzijde wordt
het dak voorzien van Oud-Hollandse pannen.

De zes daaropvolgende jaren wordt de woning, vrijwel geheel
in eigen hand, rigoureus onder handen genomen. Met name
in de zomerperiode wordt geklust aan de buitenzijde van de
woning, terwijl in de wintermaanden de binnenzijde van de
woning onder handen wordt genomen.
De eerste grote klus is het geheel vervangen van het dak van
het woonhuis. De Oud-Hollandse pannen, aan de onderzijde
voorzien van indertijd gebruikelijke stropoppen, worden
verwijderd. De dakspanten worden vernieuwd, het dak geheel
geïsoleerd en daarna opnieuw dichtgelegd met de “oude”
Oud-Hollandse pannen. Tijdens het vervangen van het dak ziet
Rien, de vader van Angelie, met een enorme knal de bliksem
inslaan op de televisiemast van de buren, familie Holtmeulen.
Wonderwel ontstaat er geen brand en komt iedereen,

Pannen met stropoppen
In de winters die hierop volgen wordt er binnen op de
bovenverdieping verder gegaan: de open ruimte wordt
opnieuw ingedeeld en de nieuwe zoldervloer wordt hoger
geplaatst dan de oude, waarna de wanden worden geplaatst
om de verschillende kamers te creëren. Aan de oostzijde komt
De wachtruimte
één grote slaapkamer en aan de zuidzijde een kleinere kamer,
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Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen

I

deuren

I

Heijen

serres

I

veranda’s

I

horren

I

zonwering

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

Het pand in 2019
de latere babykamer. De muur tussen de bovenverdieping en de
eerste smederij wordt doorgebroken. Er wordt een verbindingsdeur
geplaatst, dit wordt eveneens een ruime slaapkamer.
Het hele huis wordt opnieuw gevoegd. Alle kozijnen in de woning
worden vervangen door aluminium kozijnen, zgn. renovatieprofiel
kozijnen passend bij de stijl van het huis. De buitenmuren worden
behandeld tegen o.a. algen en daarna wordt de hele woning in een
nuance wit geschilderd. Het siermetselwerk aan de woning komt
daardoor nog beter tot haar recht. Bij het opnieuw voegen van het
pand wordt nog een kogel uit de oorlogsperiode aangetroffen in de
muur.
Als nadien de tuin wordt opgeknapt, wordt meteen de bestaande
riolering vernieuwd en ook gedeeltelijk nieuwe riolering aangelegd.
In de tuin wordt tijdens graafwerkzaamheden een aantal spullen
gevonden, waaronder een grote oude kuip, een bord met de tekst
Deluxol en een bliksemafleider.
Voor de bestaande kamermuren worden gasbetonblokken
aangebracht ter isolatie en het geheel wordt opnieuw gestukadoord
en geschilderd, ook komt er een leistenen vloer in.
Een kleinere kamer grenzend aan de woonkamer wordt tijdens de
verbouwing van de bovenverdieping gebruikt als slaapkamer en
tegenwoordig als computerkamer. De bestaande deuropening in de
woonkamer die naar de bovenverdieping gaat, wordt dichtgemaakt
en een nieuwe opening wordt gemaakt. Deze leidt naar de oude
smederij. Daar is nu een hal gerealiseerd met toegang tot een

nieuwe rechte trap naar de bovenverdieping en een deur naar de
garage (voormalige smederij). Overigens was de oude trap een zgn.
onderkwartslag trap. Voorheen zijn zowel de eerste als de latere
smederij niet van binnenuit toegankelijk.
Ook wordt er een houtkachel met schouw in de woonkamer
geplaatst, op vrijwel de zelfde plaats als de vroegere kachel. Deze
houtkachel is aangesloten op de centrale verwarming. De kelder krijgt
een opknapbeurt. De oude trap en de dunne cementvloer worden
vervangen en er komt een boerenplavuizen tegelvloer in.
Op 28 juni 2002 wordt zoon Mika geboren.
Vanwege het vrachtverkeer tijdens het nieuwbouwplan Kranenveld
en de ligging van de woning dicht aan de straat ontstaat een flinke
scheur in de buitenmuur aan de voorzijde van de woning. Om verdere
schade te voorkomen en het vrachtverkeer te weren, wordt door
de gemeente een tweetal bloembakken in het “verbindingstraatje”
geplaatst.
In 2017 wordt een grote badkamer op de bovenverdieping langs de
ouderlijke slaapkamer gerealiseerd. Projecten die op de wensenlijst
staan van Rob en Angelie zijn een tweede, kleinere badkamer en
een aparte wasruimte op de bovenverdieping, het vervangen van
de oude keuken waarbij de originele wc-ruimte uit 1914 komt te
vervallen en het vervangen van de badkamer beneden door een wcruimte en een eenvoudige douche.
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Unieke plek voor
natuur, recreatie
en herinnering

NU IN DE SHOWROOM.

DE NIEUWE COMBO.
International Van of the Year 2019
Maximaal laadvermogen 1.000 kg
3,3 m3 / 3,9 m3 laadruimte met ruimte voor 2 pallets
Tot 18 innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen

Vanaf:

€ 13.599
Lease vanaf € 269/mnd

Het leven
vieren.

En stilstaan bij de herinnering.
• Uitvaart regelen en verzorgen
• Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
• Kleinschalig crematorium bij
Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com.
Locaties Gennep - Boxmeer - Cuijk
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.

AUTO JETTEN CUIJK

Ewinkel 4, Cuijk
(0485) 33 65 00 www.autojetten.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,6 - 4,2; kms/liter 21,7 - 23,8; CO2 gr/km 109 - 123.
Prijs excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Full Operation Lease via Opel Leasing o.b.v. 60 mnd/20.000 km per jaar.
Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

Jetten_OPELNL_NieuweCombo_Adv_210x297_Optie2_01.indd 1

07-11-18 14:17

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact
én online bankieren.

durf jij de

uitdaging aan?

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Bakkerij van den Bergh.*
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uin
het le
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voor ste uitje
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ezin!

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

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice.
Vraag naar de actievoorwaarden.

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

Indrukwekkende verhalen door de jaren heen...
Hallo Heijen!
Deze 100e editie van Hèjs Nèjs heeft ons geïnspireerd eens terug te kijken naar alle verhalen die we in de afgelopen 50 Hèjs
Nèjsen hebben gepubliceerd. Niet te geloven wat er allemaal
langs onze redactie is gegaan! We hebben ook een overzicht per
nummer gemaakt en dat vind je terug op www.heijen.info. Om
je een beetje te prikkelen dit hele document te gaan lezen volgt
hieronder een opsomming van een paar van onze “toppertjes”
met behulp van citaten uit de artikelen.

Nummer 66 – april 2016

Nummer 50 – november 2014

Nummer 75 – februari 2017

Een interview met het sympathieke echtpaar Pierre en Jet Hendriks. Pierre is inmiddels gepensioneerd onderwijzer én nog
steeds voorzitter van de vereniging Hèjje Mojjer. Jet is al gedurende meer dan 40 jaar een bekwaam en geliefd muziekdocente.
Ze was de eerste vrouwelijke klarinetlerares in Nederland. Pierre:
“Alle jongens hadden vroeger lang haar, dikke snorren en bakkebaarden. Dat was toen het modebeeld. Dus die had ik ook!”

Een interview met Paul Coenen in Dubai. Jullie redactielid Marjo
was er toevallig en sprak met hem af voor een interview op een
hotspot in Dubai: in de schaduw van de hoogste toren ter wereld:
de Burj Khalifa. Op een bloedhete middag in januari in Dubai ging
“het redactiekantoor open” en vond het interview plaats. Paul is
architect en bouwt de prachtigste huizen, overigens wel met veel
groen eromheen. En dat in de woestijn.Tja, “Je kunt de jongen wel
uit Heijen halen, maar Heijen niet uit de jongen!”

Op de voorpagina prijken Jos en Brigit te Wierik. Ze hadden wat
te vieren, namelijk het feit dat zij met hun Troefmarkt ons al 25
jaar van de dagelijkse boodschappen voorzagen. “Een onmisbare
schakel in de leefbaarheid van het dorp.” Ai, het doet nog steeds
pijn dat ze zijn gestopt ……Een mooi afscheid viel hen ten deel.
Ze waren overdonderd door alle blijken van waardering in de
vorm van kaarten, bloemetjes en attenties.

Nummer 61 – november 2015
Marinka Linssen in het Toverbal Theater. Dit is de werkplek van
Marinka en wat een feest! Speciaal voor de redactie speelde de
hele cast, waar ook Marinka deel van uitmaakt, een Koninklijke
voorstelling. Zanger Ron hield ons voor: “Jullie denken dat wij
anders zijn, maar zo zien wij dat niet. Wordt het niet eens tijd dat
we elkaar ontmoeten?”Vervolgens zongen ze het lied van Claudia
de Breij “Mag ik dan bij jou” met een eigen tekst. “Dan heb je het
als doorgewinterde redactie toch even niet breed”.

Nummer 77 – april 2017
Het interview met Ruud en Joselien Roelofs. Hun woonboot op
de Paesplas en nog zestien andere kwamen vlak voor Nieuwjaar vrijwel droog te liggen nadat een schipper tegen de sluis van
Grave was gevaren. De schade aan de sluis had gevolgen voor
de waterstand van onder meer de Paesplas. De plas liep bij wijze
van spreken leeg! “Wij zijn winnaars!” Met die kreet hielden de
gedupeerden elkaar op de been. Ook mooi om nog eens te ver-
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ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres
voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
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!

wn

d
loa

Do

ook

!

onz

pp
ea

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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

De Groote Heeze 56
6598 AV Heijen
www.ves-autoschade.nl

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

melden is dat Friso namens het Heijs Hepke op Oudejaarsavond
ruimhartig oliebollen op de dijk kwam uitdelen.
Nummer 80 – augustus 2017
Het interview met de kinderen van Joep ter Haar, geducht politieagent in Heijen in de jaren zestig. We spraken met Johan en Rita
ter Haar en met Henk Janssen, die als 18-jarige stage liep bij Joep.
Henk ontmoette tijdens deze stage zijn toekomstige echtgenote
Thea Koenen. De kinderen vertellen: “Vader was voor niemand
bang, behalve voor de tandarts.” Het verhaal maakte veel tongen
los in Heijen. Dat vonden wij heel moj.
Nummer 84 – december 2017
Ex-Heijenaar Tim Versteegen is pastor geworden in Duisburg. Behalve pastoraal werk verricht hij ook de nodige sociale taken in
de achterstandswijk waar de kerk staat. Wij zochten hem op in
Duisburg en in een lange monoloog vertelde hij over zijn strijd,
zijn studies en het leven dat hij nu leidt. Wij waren erg onder de
indruk van zijn oprechte geloof. “Normaal zitten wij er vaak met
onze kwek tussen, maar nu waren we muisstil…” Komt niet vaak
voor!
Nummer 85 – januari 2018
Ongekend veel baby’s in d’n Toomp voor de babyfotoshoot van
2017. Maar liefst 23 mochten we er begroeten. Op de voorpagina stonden vier generaties afgebeeld, allen woonachtig in Heijen:
overgrootoma Gonny Rühl, oma Gerda, mama Anne en baby
Fleur.

Hoofdstraat, is arts en deed vrijwilligerswerk in een ziekenhuis
in het noorden van India samen met haar vriend, nu echtgenoot,
Arno Maas. Een half jaar lang verzorgden Sandra en Arno liefdevol met de beschikbare middelen de zieken. We spraken over het
geloof, dat voor de Indiërs heel belangrijk is. “Voor de mensen
in dit deel van India is het geloof hun bron van kracht.” Maar
zelf woonden ze ook geregeld de H. Mis bij in de kapel bij het
ziekenhuis.
Nummer 94 – november 2018
We spraken met de hele familie Roovers over de bouwactiviteiten die de afgelopen jaren plaatsvonden bij Huijs Heijen. Het
resultaat van het werk is indrukwekkend. Er kwam een hoogwaterkering en de witte woonboerderij werd grondig opgeknapt.
Toen alle werkzaamheden naar tevredenheid waren afgerond
was het tijd voor een feest: op 18 augustus 2018 trouwde Reindert Roovers met Celine. Het feest was uiteraard in de tuin van
het kasteel. “Toen de Gennepse Sambaband ’s avonds de tent in
danste was het feest compleet.”
Nummer 95 – december 2018
De Engeltjes van Lourdes. Marion Hendriks vertelde hoe ze als
verpleegkundige al vijf jaar samen met haar nichtje bedevaartgangers naar Lourdes begeleidt. Deze bedevaart wordt jaarlijks
door de Maltezer Orde georganiseerd. De vrouwen zijn gelovig,
al zitten ze niet iedere week in de kerk. Van huis uit kregen ze de
Mariaverering mee. “Onze moeders zeiden altijd tegen ons als
er wat was: “Bid maar een Weesgegroetje, dan komt alles goed.”
En nu….: vlug naar de website! www.heijen.info

Nummer 89 – mei 2018
Sandra Reijnen, dochter van Kees en Riet die wonen aan de
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Heisa

Vrijheid

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 37
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M: 06 10087938

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

vieringen in

juni

2019

Zondag 02 juni 11.00 uur
1e Heilige Communie, familieeucharistieviering
Zondag 09 juni 11.00 uur
Pinksteren, Eucharistieviering in de
Heisa-tent met fanfare EMM
Zondag 16 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gezinskoor
Zondag 23 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zondag 30 juni 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
koor

Ooit een jonge hond losgelaten? Hij rent weg, komt terug, springt tegen je op en blijft blaffen:
vrijheid! Meer dan het gebonden dier voelt de mens een verlangen naar vrijheid. Het is hem
ingeboren en zal hem niet verlaten. Gevoel van vrijheid maakt je open, laat je dieper ademhalen,
maakt de wereld tot jouw wereld, waarin je kunt gaan en staan zoals je wilt. En toch… ben je écht
vrij? Ik bedoel: van binnenuit. Je bent vrij om te drinken, maar slaaf van de alcohol. Je bent vrij je te
kleden, maar wat zeggen de buren? Zo is iedere uiterlijke vrijheid door de mens zelf weer gebonden. Hij neemt zichzelf altijd mee. Een volgeling van Jezus zei eens: ”Ik bewonder het goede, maar
ik doe het kwaad”. Dit is diep menselijk. Wie ontkomt eraan? Je voelt je vaak zo onvrij van binnen.
Dan komen gevoelens op en gedachten die je voor al het geld van de wereld niet zou afdrukken
in de krant. Je kunt er niets aan doen, want je hebt jezelf niet gemaakt. Maar juist met je hoogste
gave, de vrijheid, kun je die innerlijke aandrang omzetten in verkeerde daden. En waar kwaad en
vrijheid samengaan, daar is schuld. Die innerlijke zwakheid is een erfenis van onze voorvaderen.
Het kind dat de moederschoot verlaat, komt binnen tussen stromen van onrecht en haat die,
de eeuwen door, de aarde overspoelen. Maar ook in de mens zelf heerst vaak de hartstocht,
een drift over de wil. Wie zal de mens van zichzelf bevrijden? Je zou kunnen zeggen: de aarde
schreeuwt om verlossing. Kunnen geleerdheid en techniek echt helpen? Ze hebben de aarde
veranderd maar niet de mens… Als je de Bijbel goed leest dan zie je hoe Jezus voortdurend de
mens wil bevrijden uit zijn verontreinigd milieu en hem wil overbrengen naar gezonde, zuivere
lucht, het milieu van God, zijn en onze Vader. Innerlijk vrij is de mens die ‘nee’ zegt tegen wat hem
omlaag trekt, tegen onrecht en baas blijft over zijn wil. Hij zou kunnen bedriegen terwijl geen
mens het merkt, maar hij blijft eerlijk; hij zou tegen een ander kunnen uitvallen, maar blijft kalm
en beheerst. In de Bijbel gaat het echter om meer dan déze vrijheid. De Bijbel gebruikt verhalen,
beelden en vergelijkingen die je voortoveren, eenvoudig en boeiend, wat bedoeld wordt. Het
Rijk van God is als een heel klein zaadje dat uitgroeit tot de allerhoogste boom. Dat Rijk is als gist,
eerst heel klein, maar dan doortrekt het heel het deeg. Dat Rijk is als een kostbare schat, in de
grond verborgen. Iemand die dat weet, verkoopt alles wat hij heeft om dat land met die schat te
verwerven. Maar hoe kom je in dat Rijk? De Bijbel leert dat wie zich aan God, die een en al liefde
is, toevertrouwt, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Wie op God vertrouwt,
wordt gereinigd om het eeuwige licht binnen te gaan. De Bijbel maakt dit duidelijk door over
water te spreken. Zonder water is de wereld een woestijn, verlept de bloem en blijft de boom
onvruchtbaar, vervuilt de stad en teert het lichaam uit. Maar water dat door de beken ruist en
doorsijpelt in de akkers, geeft bloei en vruchtbaarheid. Water wast af en maakt helder. Wie uit het
water opstaat, is een ander, een schoongewassen mens.
Pastoor H. Reijnen

Winnend lotnummer paaskaars

Na de paasdiensten zijn er weer lootjes verkocht voor de paaskaars van 2018. Het winnende lotnummer is geworden “Geel 824”. Hebt u dit lotnummer dan kunt u de kaars ophalen bij pastoor Reijnen.
Wij wensen u veel licht en plezier toe met deze mooie paaskaars.
Het kerkbestuur

Vieringenschema

Hebt u er aan gedacht uw deelname aan een viering in september 2019 - januari 2020 door
te geven aan Henk Lietmeijer henkentiny@ziggo.nl en Joop van den Heuij joopheuij@ziggo.nl?
Graag uiterlijk de eerste week van juni.

Heisa

Eerste Heilige Communie
Op zondag 2 juni 2019 doen acht kinderen de communie. Deze mis
wordt muzikaal begeleid door het kinderkoor uit Afferden onder
begeleiding van Celine Burgers en Marjo Laarakkers.
Op de foto de communicanten:
Voorste drie zittend op de grond: Sherly van den Bos, Lindy Jaspers
en Vince van Dalen
Achterste rij: Teun van Hoof, Zora van den Berg, Niels Roodbeen,
Indy Lucassen en Michael Kierepka

Resultaat Vastenactie

In de veertig dagen voor Pasen is de Vastenactie weer gehouden. De leerlingen van De Heggerank hebben geld opgehaald en gespaard. Via het vastenzakje zijn er eveneens gelden binnengekomen.
De Vastenactie heeft weer een mooi bedrag opgeleverd: vanuit school is € 346,04 binnengekomen en de vastenzakjes brachten € 285,05 op. In totaal is er in Heijen dus € 631,09 opgehaald.
Dit bedrag wordt weer verdeeld over onze twee goede doelen: het schoon waterproject van
het bisdom en de projecten van Jan Laarakker.
Iedereen hartelijk dank voor de inzet en bijdrage!
Het kerkbestuur

In memoriam: Toos Jans-Kuppen
Toos werd geboren op 1 juli 1940 als tweede dochter en één na oudste kind van Jan en Miena
Kuppen op de boerderij in Langenboom. Binnen het grote Brabantse gezin Kuppen was er altijd
aandacht voor warmte en gastvrijheid; mam kookte altijd wel een potje extra als het nodig was.
Dezelfde gastvrijheid zou later zo kenmerkend zijn voor Toos.
Het jaar 1958 werd voor Toos een memorabel jaar. Toen ontmoette ze nl. Jan Jans, die bij ome
Wim in de garage aan het sleutelen was.Toos zag Jan “wel zitten” en dat bleek wederzijds. Jan werd
gevraagd of hij zin had om mee te gaan naar de kermis in Zeeland? Daar zei Jan geen nee tegen. Na
een uitstapje naar Monschau met het werk van Jan ontstond vriendschap en nog wat meer. Binnen
vijf jaar stonden Toos en Jan voor het altaar in Langenboom en beloofden ze elkaar eeuwige trouw.
Toos en Jan kochten een huis in Heijen waar achtereenvolgens de zonen Edwin, Peter en Patrick
werden geboren. Behalve altijd klaar te staan voor haar eigen kinderen deed Toos meer dingen. Al in Langenboom was ze leidster
op een peuterspeelzaal en dat wilde ze ook in Heijen gaan doen. In 1978 richtte ze samen met anderen peuterspeelzaal “De
Zonnepitjes” op waar ze jaren als leidster actief was.
Hoe gaat dat in een gezin met zonen? Juist, die brengen meiden over de vloer. Dat ging bij Toos en Jan al niet anders. Helpen met
de diverse klussen toen de zonen hun gezinnen stichtten? Toos draaide haar hand er niet voor om. Alles aanpakken, dat was ze
immers van kinds af aan gewend.
Er kwamen maar liefst negen kleinkinderen: Rob, Anke, Mara,Teun, Sten, Bert, Luc, Gijs en Thijs. Ook zij konden rekenen op oma’s
aandacht en gastvrijheid. De kleinkinderen en de tuin: Toos was niets teveel.
Totdat het een jaar of negen geleden niet meer ging zoals ze wilde. Het was voor iedereen duidelijk dat Toos het er moeilijk mee
had. De laatste twee jaren bracht ze achtereenvolgens door bij Madeleine in Boxmeer en op de Plataan in Gennep, waar ze een
liefdevolle verzorging genoot.
Op 6 april 2019 overleed Toos te Gennep. We herinneren ons haar als een sterke vrouw met een gouden hart. Wij gunnen haar
de rust waar ze al jaren naar zocht. Toos, mam en oma, rust zacht.

Adverteerders Bedankt voor jullie bijdrage
aan de 100 uitgaves van het Hejs Nejs
Control Media Etten-Leur
Opel Jetten Cuijk
Rover Media Groep Heijen
Hofmans Interieurbouw Heijen
Teun Arts Meubelen St.Hubert
ForFarmers Lochem /Heijen
Spit Natuursteen Heijen
Service Vonk Groep Heijen
Uitvaart Centum Schrijen Boxmeer
V.E.S. Schadebedrijf Heijen
Hoeve Carpe Diem Heijen
Makelaar Hans Gennep
Topslijter Rob Takken Gennep
V.E.S. Schadebedrijf Heijen
Zalen Jan Heijen
L.E.Product & Inn BV Gennep
Tandheelkunde Deenen Gennep
Boumans Verhagen Heijen
Heijse Hepke Heijen
Voss Timmerwerken Heijen
Auto Velthuis Heijen

Woonboulevard Novium Nijmegen
Kims Hairstyle Heijen
Uitvaart Goemans Gennep
Polder Adm. Heijen
Slagerij A.de Best Bergen
Skinology Heijen
Dierenartspraktijk Heijen
Rabo Bank Boxmeer
van Os slagerij Gennep
Nicole Geutjes - Uitvaart Zorg Gennep
Alfap Gennep
Peters Cuijk
Le Blanc Edelsmid Boxmeer
RegioBank Afferden
Intos Heijen
Recr. Eldoradoparken (Winkelmolen)
Theunissen Bouw Heijen
Hopmans Banden Heijen
Van Goethem Heijen
Troefmark Heijen
Snellen Heijen

Optibelt Walk Heijen
Frank Verheijen Gennep
Coenders Tweewielen Heijen
Wijkteam Proteion Gennep
Frans Elemans Gennep
Gebr. Janssen Beugen
Molenzicht Heijen
Frentz Edelsmid Heijen
Schilderwerken Nillessen Heijen

Onze interviewster Marjo Boekhorst zelf geïnterviewd
Regelmatig schuiven wij voor het houden van een interview met een aantal redactieleden van het
Hèjs Nèjs aan bij een gezellige eetkamertafel in Heijen. We vragen de mensen het hemd van het lijf,
soms met ontroering tot gevolg. Maar veelal met een glimlach en een voldaan gevoel van het weer
mogen publiceren van een mooi verhaal.
Mocht u een van de gelukkigen zijn geweest die afgelopen jaren is geïnterviewd, dan is het u vast
niet ontgaan dat onze vaste kracht Marjo Boekhorst steevast aan tafel zit!
In duidelijke bewoordingen legt zij dan uit hoe ze te werk gaat en wat men kan verwachten. Vervolgens begint ze zorgvuldig haar vragen op u af te vuren. Bedeesd doch oplettend, oprecht geïnteresseerd en met de nodige knipogen, want er mag ook gerust gelachen worden.
Wie is toch die bijzonder verzorgd geklede dame met een vrijgevochten weg, net iets andere tongval dan de meeste Heijenaren? Voor de 100e editie van het Hèjs Nèjs vond de rest van de redactie
het eens hoog tijd worden om heel Heijen voor te stellen aan de “moeder” van ons Hèjs Nèjs, Marjo
Boekhorst! Zij die haar taak ontzettend serieus neemt, de puntjes op de i weet te zetten en constant
in de “alert modus” zit als het om haar kindje het Hèjs Nèjs gaat!
Levensloop
Marjo Boekhorst dus. Zij is 65 jaar en geboren op de Heilig Landstichting, een dorp behorend bij het mooie Groesbeek. Marjo
kwam (bijna) letterlijk ter wereld tussen de boerenkool, want
haar ouders waren de trotse bezitters van een groentezaak. Ze
groeide daar op met haar zusje Yolan die 5 jaar jonger is. Marjo
wilde destijds per se een zusje en al zei haar moeder dat het ook
best een broertje zou kunnen worden, daar wilde ze niet aan.
Het moest een zusje worden. Gelukkig voor haar pap en mam

was dat ook zo, een broertje had ze teruggestuurd! Marjo vertelt
verder:” Ik zou haar voor mijn verjaardag krijgen, maar ze kwam
2 weken te vroeg. De plagerij was toen dat ik mijn cadeautje nu
al had gehad en dat ik voor mijn verjaardag niks meer zou krijgen.
Haha!”
Op 30 april 1972, dat was toen nog Koninginnedag, leerde ze
haar Theo kennen, een man die duidelijk niet op zijn mondje is
gevallen en ook zeker niet het type dat in zeven sloten tegelijk
loopt. Hij stelde haar geduld even op de proef, maar vervolgens
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Ook ontwikkelden zij samen een passie voor reizen. Er is bijna
geen plek meer op aarde waar ze niet geweest zijn. Van vrijwel
iedere reis heeft Marjo een verslag gemaakt. Het is inmiddels een
enorm naslagwerk, waar boeken mee gevuld zouden kunnen
worden.
Het schrijven heeft bij Marjo altijd in het bloed gezeten. Reeds als
jong meisje waren pen en schrift in trek. Ze droomde er wel eens
van om journalist te worden, maar haar vader leek het een beter
idee om te kiezen voor een vak met meer zekerheid. Uiteindelijk
besloot ze om secretaresse te worden en al gauw kreeg ze een
baan als secretaresse bij Elektromotorenfabriek Nijmegen B.V.. Ze
heeft er gewerkt van 1972 tot 1976. Met de tussentijdse verhuizingen heeft Marjo elders gewerkt, maar in 1982 is ze er weer in
dezelfde functie begonnen en dat heeft geduurd tot 2008. Daarna heeft ze nog gewerkt bij de Bruna en Biblioplus.

Samen cruisen is een feest...
zwichtte hij voor deze interessante vrouw en was de verkering
beklonken.
Na drie en een half jaar stapten Marjo en Theo in het huwelijksbootje en verhuisden ze naar Cuijk. Theo had namelijk bij de
Gemeente Cuijk een baan gevonden. Daarna verkasten deze globetrotters richting Eindhoven, waar ze vier jaar werkzaam waren
bij hetzelfde bedrijf. De grote stad bleek hen toch niet de levensvreugde te brengen waarop ze gehoopt hadden, dus werd er
weer verder gekeken naar een andere baan en behuizing. Toen
Theo bij de Gemeente Gennep aan de slag kon gaan streken ze
neer in ons mooie Heijen. Marjo kon destijds bij een Genneps
Ingenieursbureau aan de slag. In de zomer van 1981 kwamen
ze in de Nieuwwijkstraat wonen waar ze het 10 jaar lang heel
erg naar hun zin hebben gehad. Sinds december 1990 is het stel
woonachtig aan de Heikampseweg 74.
Door het werk bij de gemeente leerden ze steeds meer mensen
kennen in Heijen. Maar ook muziek heeft voor een grote verbintenis gezorgd tussen hen en de Heijenaren. Via een contact met
de voorzitter van de fanfare kwam Theo bij het bestuur van de
fanfare terecht. Marjo is in 1987 lid geworden bij de fanfare en
koos ervoor de altsaxofoon te gaan spelen. Dit beviel zo goed dat
ze er tot op heden nog steeds bij zit.
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Het schrijven in Heijen begon eigenlijk bij de fanfare. Bij deze
vereniging schreef ze berichten voor de krant.
Bij de Elektromotorenfabriek werd haar ook al vaak gevraagd van
een paar steekwoorden een goed verhaal te maken of een mail
op te stellen. In de 30 jaar dat ze daar al met al gewerkt heeft,
heeft ze dus veel ervaring opgedaan op schrijfgebied.

Marjo: Het is een verrijking van mijn
leven dat mensen hun verhaal vertellen voor het Hèjs Nèjs aan mij!
Naar aanleiding van de leuke stukjes tekst voor de fanfare stond
Henk Kerkhoff op een dag in 2010 op de stoep om haar te vragen of ze voor het nieuw op te richten dorpsblad wilde gaan
schrijven. Daar had ze meteen oren naar en zo geschiedde. Al
tien jaar lang verzorgt ze met veel plezier de vele interviews voor
ons blad.

Sjannie was onze notuliste bij het
interview met Marjo

Ze keek van jongs af aan al met
een eigenzinnige blik de wereld in!

Naast het vele werk
voor het Hèjs Nèjs
haalt ze veel voldoening uit het vrijwilligerswerk dat ze voor
gemeenschapshuis D´n
Toomp verricht. Verder
helpt ze soms met het
biepen met de kinderen van basisschool De
Heggerank.
Levensvragen

Bewapend met een blik levensvragen gingen we dit speciaal interview in. De stukken vlaai en de dampende mokken koffie stonden
ons al op te wachten. Het eerste echter wat opviel bij binnenkomst was het fijne engeltje dat op tafel stond met een kaarsje
erin…..
“Dit komt bij mijn moeder vandaan. Zij is vorig jaar overleden en
verzamelde engeltjes. Dit is er een van en dan is ze er ook een
beetje bij,” werd ons gelijk uitgelegd door onze gastvrouw.
U moet weten dat de moeder van Marjo de prachtige leeftijd
van 91 jaar heeft mogen halen. Ze was fier en levenslustig tot
het einde. En hoewel je er misschien in kan berusten, je dankbaar
bent haar zo lang bij je te hebben mogen houden, blijft het toch je
moeder, de vrouw waar je eigenlijk nooit zonder kunt, een groot
verlies….
Het is een kleine troost dat hetgeen ze zelf ook graag had willen
worden ze toch zo lang bij zich heeft mogen te houden… Moeder natuur heeft soms ondenkbare wendingen voor je in petto.
Wat je daar vervolgens mee doet is voor een ieder verschillend.
Theo en Marjo hebben ervoor gekozen om de gecreëerde vrijheid met beide handen aan te pakken en de wereld te gaan ontdekken.
En hoewel Marjo niet gelooft dat alles is voorbestemd lijkt dit
toch een gevalletje meant to be….

inderdaad niet goed tegen kritiek, daar kan ik heel verdrietig van
worden.”
Wat zou je willen veranderen aan het Hèjs Nèjs?
Marjo zou wat meer pagina’s willen, aangezien ze soms moet afwegen wat er wel en niet in kan komen te staan. Ook zou ze
graag de rubrieken `Spelen met taal` en `Heijen helpt Heijen`
weer terug zien keren.
Hoe lang ben je gemiddeld per week bezig met het Hèjs Nèjs?
“Ongeveer 8 tot 10 uur per week en vlak voor de deadline soms
wel eens 14 uur!” Ja, lieve mensen er gaat heel veel tijd en energie
zitten in zo`n prachtig Dorpsblad!
Wat geeft jou kracht en energie?
Het biepen met de kindjes op school, maar ook zeker het interviewen. En onze reizen!
Wie bewonder jij het meest?
Mijn moeder omdat ze op haar 90ste nog zo positief in het leven
stond en zo actief was!
Wat is de mooiste reis die jullie samen gemaakt hebben?
“Toen we 25 jaar getrouwd waren in het jaar 2000 hebben we
een reis om de wereld gemaakt. We hebben toen 11 landen bezocht waaronder het schitterende Nieuw-Zeeland. En de vele
cruises die we gemaakt hebben waren ook fantastisch!”

Na een mooie introductie en een kijkje in het leven van dit interessante paar werd het blik vol levensvragen open getrokken en
gingen we op willekeurige volgorde even de diepte in…
Als je aan Marjo vraagt wat het Hèjs Nèjs voor haar betekent
dan zegt ze het volgende: “Een ontzettend leuke invulling van mijn
vrije tijd, het toppertje in mijn leven, naast Theo natuurlijk.”
Als je aan Theo vraagt of Marjo het belangrijk vindt wat anderen
van haar denken dan zegt hij zonder te hoeven nadenken: “Ja! Ze
kan niet zo goed tegen kritiek!” Marjo kan dit beamen, “ik kan

Marjo en haar moeder

Hèjs Nèjs
Mei 2019

23

Waarvan word jij super enthousiast?
“Van reizen!”
Wat is jouw humor?
“Ik kan genieten van cabaret en oude Engelse series zoals bijvoorbeeld Alo, Alo.”
Wanneer ben je het meest blij met jezelf?
“Als een artikel goed gelukt is en de mensen er blij mee zijn!”
De toppertjes onder de interviews

Marjo en Paul Coenen in Dubai

Hoe zou je jezelf omschrijven?
Na overleg met Theo: ” Eigenwijs, lief en reislustig!”
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
“Hopelijk hetzelfde, ik heb een fijn leven!”
Waar word je stil van?
“Soms van dingen die ik hoor in een interview.”
Waarom passen Theo en jij zo goed bij elkaar?
“Omdat we allebei onze eigen interesses hebben en elkaar daardoor dus goed aanvullen.”

Dit keer geen interview op zijn Marjo’s, maar met een twist en op
eigenzinnige wijze. Het deed onze Marjo wel even zweten, want
haar onderdeel uit handen geven is natuurlijk niet haar sterkste
punt. En gelijk heeft ze, waarom zou ze immers! Wat zij neerzet
is van grote waarde voor velen uit Heijen en ze doet het met
zoveel plezier, kunde en soepelheid dat daar menigeen nog een
puntje aan kan zuigen!
Marjo blijf zo door gaan, wat fijn dat jij er bent!

Marjo en Theo
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Uiteraard vroegen we haar ook naar de Top-3 van mooiste interviews van de afgelopen 10 jaar. Marjo zou Marjo niet zijn als
ze deze vraag al had voorzien, dus het lijstje lag al klaar. Maar om
er nu maar 3 te noemen, bleek nog een lastige opgave! Nou
vooruit, noem er dan maar 5. In willekeurige volgorde worden
ze opgesomd:
Het interview met Tim Versteegen in Duitsland heeft heel veel
indruk gemaakt. Verder
sprak het gesprek met de
Met het hejsdier van Mirre
kinderen en voormalig staen Svenno Peters
giair van politieagent Joep
ter Haar haar erg aan. Hier
zijn ook heel veel reacties
op gekomen.
Het interview met Paul
Coenen in Dubai is haar
vooral bijgebleven door
de bijzondere locatie! Midden op dé hotspot van
Dubai, in de schaduw van
het hoogste gebouw ter
wereld, vooraf zwaaiend
met een oranje petje zodat Paul haar zou kunnen
herkennen in de menigte,
vond het interview plaats.
Ook het interview met arts Sandra Reijnen wordt genoemd.Tenslotte Ruud en Joselien Roelofs met hun indrukwekkende verhaal
van hun ark na de dreiging van het leeglopen van de Paesplas.
Maar eigenlijk waren alle interviews interessant, vindt Marjo.

Tempelbezoek....

Onze bezorgers!
Voordat het Hèjs Nèjs bij jullie in de brievenbus ligt is er natuurlijk al heel
wat aan vooraf gegaan. Het laatste “hobbeltje” wordt genomen door onze
bezorgers. Om jullie een keer te laten zien hoe dat gaat gingen distributeur
Jan Teerling en fotograaf Stella Roodbeen vorige maand samen naar de bezorgers toe om de stapels Hèjs Nèjsen af te leveren. Jan verrichtte zijn gebruikelijke taak en Stella maakte de mooie plaatjes. Sommige bezorgers doen
dit werk al voor de100e keer (!) en anderen zijn pas begonnen. Maar voor
allemaal geldt: Hartelijk bedankt voor jullie inzet, iedere maand weer!
Erica-Hans-Henk-Jan-Marita-Marjo-Ricky-Sjannie-Stella-Suzanne
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Heisafeest 2019 – deel 3, zondag 9 juni
In de vorige edities van het Hèjs Nèjs heb je al veel kunnen lezen over het 10e Heisafeest, een
jubileum dus! Alles gaat deze keer uit de kast, zo verzekert de enthousiaste organisatie ons.
In deze Hèjs Nèjs brengen we het zondagprogramma onder jullie aandacht.
Zondagmorgen 9 juni 11.00 uur
Het is vast mooi weer, dus huppelen we allemaal naar de tent
voor een moment van bezinning. Pastoor Reijnen zal voorgaan
in de Pinkstermis, die, evenals andere jaren, weer muzikaal en
sfeervol wordt opgeluisterd door het fanfareorkest van EMM. Wie
deze Mis in het verleden al eens heeft bijgewoond weet hoe mooi
deze is.
Brunch
De gelukkigen die op 6 april een toegangskaartje voor de brunch
hebben weten te bemachtigen melden zich om 12.30 uur voor de
Feestelijke Dorpsbrunch.
Middagprogramma “Het Geluid van Heijen”
Het programma begint om 15.00 uur en wordt ingevuld door 3
bands en een groot aantal gastoptredens van artiesten van lokale
bodem. Naar wij hebben begrepen zijn het samengestelde bands.
De Kofferband, Soreway en het Jan Luppes Collectief begeleiden
in wisselende samenstelling de artiesten, allen met een Heijense
achtergrond, die de organisatie voor deze middag heeft weten
te strikken. De bandleden nemen hierbij het instrumentale deel
voor hun rekening.
De bands zijn op dit moment al volop samen aan het oefenen om
het door de artiesten gekozen repertoire onder de knie te krijgen.
De gastartiesten zingen met alle bands.
Het Geluid van Heijen is de afsluiting van het Tiende Heisafeest.
De entree is gratis.

Maar eerst maar eens deze Jubileumeditie!
Overzicht Heisa 2019:
Vrijdag 7 juni
Jeugddisco
19.00 – 21.00 uur Jeugd 10 – 15 jaar
21.00 – 01.00 uur jeugd 16+
(voorverkoop via website www.heisafeesten.info)
Zaterdag 8 juni
14.00 – 17.00 uur optreden Die Original Maastaler, Dansgarde en
Heijse Revuegroep
Entree gratis
20.30 – 01.00 uur optreden popgroep Blizzert
(voorverkoop via website www.heisafeesten.info)
Zondag 9 juni
11.00 uur 		
12.30 – 15.00 uur
15.00 - …………
Entree gratis

H. Mis
Brunch De Luxe
Het Geluid van Heijen

Volgend jaar is er weer een heel ander geluid te horen op de Heisa, al is het maar dat het zal plaatsvinden op een andere locatie.

De Logo Quiz
Puzzelaars opgelet! In deze editie van Hèjs Nèjs vind je afbeeldingen van delen van advertenties,
waarin steeds slechts één letter prominent (geheel en/of groot) zichtbaar is. Spoor al deze
letters op en zet ze in de juiste volgorde, zodat er een zin ontstaat.
Stuur je oplossing voor 10 juni naar dorpsblad@heijen.info of gooi ‘m in de bus bij redactielid
Erica Reintjes, Hoofdstraat 28.
Onder de goede inzendingen trekken we één winnaar. Deze persoon krijgt een fotoshoot, een
mini-interview en een kleine attentie. De uitslag wordt vermeld in de editie van juni.
Veel Puzzelplezier!

www.heijen.info/heijen/dorpsommetjes
Word lid van Hèjje Mojjer en steun daarmee ook het
dorpsommetje “He.js Ru.ndje”.
Aanmelden kan als volgt:
-Per mail: hejjemojjer@heijen.info. Vermeld hierbij je naam en
adres.
-Maak € 10, = over op bankrekening NL65 RABO 0101
8039 74
t.n.v. vereniging Hèjje Mojjer te Heijen.
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Hartelijk dank voor alle kaa
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het overlijden van mijn vro
belangstelling tijdens de
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avondwake en de uitvaart.

Namens de werkgroep Ommetjes en vereniging Hèjje
Mojjer, hartelijk bedankt.
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Levensmiddelen tot aan uw deur!
Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Joop Leenders
van Leenders Levensmiddelen.
Ik kom met mijn winkelwagen in Heijen.
Wilt u graag dat ik met de winkelwagen
bij u langskom, bel dan tel. 06-22741165
of mail naar info@leenderslevensmiddelen.nl

Leenders
Levensmiddelen
Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Ize Fleuren is onze honderdste baby!
Hallo, hier ben ik weer even! Kiekeboe! Ik ben Ize Fleuren en ik ben de honderdste baby die in
verband met de babyfotoshoot in het Hèjs Nèjs heeft gestaan. Zoals je weet vindt de redactie de
jaarlijkse babyfotoshoot helemaal TOP! Omdat deze maand de 100e uitgave van het Hèjs Nèjs
verschijnt had de redactie bedacht om de 100e baby op te sporen.
En, hoera, dat was ik. Mijn mama riep gelijk “WOW” toen ze dat
hoorde. Kijk eens even naar de foto. Die is gemaakt in april. Ik ben
nu bijna 6 maanden oud en nog steeds een lief en tevreden meisje. Ik moest gelijk lachen toen de redactie zich over mij in de box
boog. En de fotograaf maar knippen. Prima hoor! Ik krijg enorm
veel knuffels van mijn grote broers Milan en Boaz. Ze kruipen gewoon bij mij in de box en dan word ik overladen met liefdevolle,
maar soms ook wat hardhandige liefkozingen. Net zo lang totdat
het mij genoeg is, ik geef de grens duidelijk aan!
Jullie zijn natuurlijk benieuwd wat ik allemaal al heb meegemaakt.
Nou, inmiddels is de kapster geweest. Zij heeft mijn zachte haartjes, waar iedereen zo dol op is, een beetje gefatsoeneerd. Ik vond
het eigenlijk niet zo leuk, maar goed. Ik krijg al hapjes zoals fruit,
wortel en pompoen. Dan moet ik wel een “verfschort” voor, want
ik ben nogal een knoeipot. Ik heb ook al wat uitjes gemaakt, zoals
naar de Winterefteling. Ik lag toen lekker in de draagzak bij mijn
mama. Verder zijn we naar Harms Hoeve geweest in Malden. Dat
is nu vooral leuk voor mijn broertjes. Ze kunnen daar volop spelen en stoeien in de zandbak, trampolinespringen, skelteren maar
ook lammetjes met de fles voeren. Ik heb daar lekker kriebel de
kriebel in het hooi gelegen. Tevens heb ik al carnaval gevierd. Ik
heb de dagen doorstaan in het café en sliep door alle herrie
heen. Mijn eerste vakantie met papa en mama en de broers heb

ik ook beleefd. We zijn in de meivakantie naar Friesland geweest.
Samen wandelen met mama en Boaz vind ik ook leuk. Dan kijk ik
altijd goed rond. We hadden altijd zo’n fijn loopje naar de Troefmarkt. Dat missen we nu. Maar we wandelen ook vaak het Ommetje. Onze wandelingen eindigen vaak bij opa en oma Willems
in de Nieuwwijkstraat. Zo gezellig! En ik kan sinds kort ook omrollen. Hoe tof is dat!
Ik kan mij ook best zelf vermaken, je hebt geen kind aan mij als
ik in de box lig of waar dan ook. Alleen als ik wil eten, dan meld
ik mij. Heb ik al verteld over onze hèjsdieren? We hebben twee
konijnen en een vogel. De konijnen heten Ko en Nijn (logisch
natuurlijk) en de vogel heet Groene. Ook dat is logisch, want hij
is namelijk groen. Vinden we gezellig.
Weten jullie, ik ben er best héél trots op dat ik de 100e baby van
Heijen ben die naar de babyfotoshoot kwam. En ik hoop echt dat
er nog heel veel baby’s bijkomen. Ik wil over een jaar of 10 best
op de foto met de 200e baby!
Maar jullie van harte gefeliciteerd, hoor, met de 100e Hèjs Nèjs.
Mijn mama heeft ze nog allemaal bewaard en deze gaat zeker
mee op de stapel!
Heel veel liefs van IZE
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Groente en fruit
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Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
T. (0485) 51 42 44
elemansfrans@hotmail.com

Openingstijden:
Di. - do.
08.00 - 18.00
Vr.
08.00 - 20.00
Za.
08.00 - 16.00

20-04-2010 10:

Voor zorg en ondersteuning bij u thuis, 7 dagen per
week. Dichtbij en vertrouwd.
In Gennep en omliggende dorpen bieden wij verpleging
en verzorging bij u thuis. Ook bieden wij hulp in de
huishouding en thuisbegeleiding.
Samen vinden wij de zorg die bij ú past!

Deel 6

The expatwifelife. China’s superspeed
China staat gelijk aan snelheid. Metro’s die onder de stad door suizen, directe communicatie en keuzes maken ze ook liever gisteren dan vandaag.
Dit bleek vooral toen we reeds in november 2017 gevraagd werden of we vanaf augustus 2018 nog
voor een of twee jaar terug wilden komen naar de school waar we werkten. Na iets meer dan een
half jaar in China, moesten we dus beslissen of we nog twee jaar wilde blijven. Een onmogelijke taak.

Ik was net redelijk gewend aan het idee dat ik in China woonde, ik snapte hoe het
boodschappen doen in zijn werk ging, kon de taxichauffeurs naar mijn huis leiden en,
misschien wel het belangrijkste, ik wist de juiste restaurantjes te vinden die het eten aan
onze deur kwamen brengen. Kortom, ik dacht totaal niet aan weggaan, maar ook zeker
niet aan langer blijven. Mijn partner Auke en ik begonnen met het maken van tabellen
uitmondend in een plan A, B en C. Het leverde niet het gewenste resultaat op. Immers,
mijn plan C was Auke’s plan A en andersom. Hiermee kwamen we dus niet veel verder.
Toen hebben we wekenlang elke avond een briefje in een theepot gestopt met ‘blijven’
of ‘weggaan’, om zodoende de momentopnames van de beslissing te voorkomen. Auke
stopte er braaf dagelijks een briefje in met ‘weggaan’ en ik met ‘blijven’. Dus waren we
weer terug bij af. Conclusie: Auke wilde naar huis en ik wilde blijven. Auke vond het
na alle avonturen in Berlijn, Nicaragua, Myanmar en nu China wel mooi geweest. Ik
wilde blijven, omdat ik net was begonnen. Vervolgens begon de zoektocht naar een
middenweg. Auke had al vaker gezegd dat hij ooit wel in Portugal wilde wonen. Toen
wist ik waar de zwakke plek zat. ‘Hé schat, wat denk je van Portugal dan?’ Raak! Daarna
hadden we het voornamelijk nog over surfen, port drinken, aan het strand liggen en
een leven lang vakantie vieren. Want dat doe je immers in Portugal. Waarom schrijf ik
hier nu over? Omdat wij vorig jaar rond deze tijd twee weken in Lissabon zaten om
onderzoek te doen naar onze potentiële nieuwe woonplaats. Het duurde ongeveer
twee straathoeken en een half glas wijn, voordat we voor ieder huisje waar een bord
‘arrendar’ hing, stonden te trappelen als twee blije puppy’s. Er werden plannen gesmeed
voor augustus 2018. Nu alleen nog banen regelen.
PS. Ik schrijf niet alleen over China, maar ook over andere zaken. Soms vlog ik ook, best
leuk om te kijken: www.dansmetmijdewereld.com. Onder Dansmetmij Dewereld ben ik
trouwens ook te vinden op facebook.
Als gastschrijver is mij gevraagd een paar woordjes te schrijven over de 100e uitgave van
het Hèjs Nèjs. Dit is mijn bijdrage:
Ik geniet er ontzettend van om te mogen schrijven over wonen in China en dromen over
wonen in Lissabon en het ‘thuis’ dat we daar gecreëerd hebben. In de volgende columns
kom ik hier op terug. Maar ik betrap mezelf er telkens op dat wanneer ik praat over thuis,
dat dit maar één plek betekent: Heijen. Ons Heijs dorpslied liegt niet wanneer ‘t zegt: ‘al
goaj ik ien mien lève nog zo wied van huus, noar Heije kom ik terug, ien Heije heur ik
thuus’. Thuis is in de regen op het voetbalveld, thuis is Café-Zalen Jan, thuis is Bekende
Limburgers spotten op Zotte Zoaterdag en meer buiten staan dan binnen, thuis is HEL,
thuis is de familie Lambregts etc. Thuis is echter vooral met een glas rode wijn en het
Hèjs Nèjs op de bank zitten, terwijl Kono ‘gezellig’ bij me op schoot kruipt. Doe mij nog
maar 100 van zulke avonden.
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Heije Natuurlijk Mojjer
100x: Wat betekent natuur voor jou?
Met trots mag de redactie van Hèjs Nèjs de 100ste editie van ons
Dorpsblad presenteren. Ook wij, Paul en Martha, hebben hier al
vaak met veel plezier ons steentje aan bijgedragen. Natuurlijk gaan
we door tot zeker 100 artikeltjes van de rubriek “Hejje Natuurlijk
Mojjer”. Om aan te sluiten bij deze mijlpaal hadden we het idee
om 100 meningen over de betekenis van natuur te verzamelen.
Hieronder volgt als eerste de bijdrage van de redactievoorzitter van Hèjs Nèjs: Henk Kerkhoff. Naast Henk hebben we meer
mensen benaderd. Zo zijn er bijdragen van diverse personen en
groepen uit Heijen en omstreken, maar ook van wandelaars uit o.a.
Swolgen, Vlissingen en omgeving Delft. Van hen zullen we niet alle
namen vermelden. Aangezien het tevens onmogelijk is om alle 100
meningen apart te vermelden hebben we er een samenvatting van
gemaakt.
Natuur in de beleving van Henk Kerkhoff
Natuur vind ik erg belangrijk. De natuur is ook sterker dan de
mens. Zelfs als door toedoen van de mens de natuur weer eens is
aangetast, herstelt de natuur zich vaak. Dat is Oerkracht.
In al zijn verscheidenheid is de natuur ook prachtig: bergen, bossen,
meren, woestijnen etc. In Heijen ligt de natuur nog om de hoek,
al is zij de laatste decennia veel opgeofferd aan infrastructuur en
bedrijvigheid.
Heggerank en boomfeestdag
Groep 5/6 van basisschool “De Heggerank” heeft in maart ter
gelegenheid van Boomfeestdag langs de Mergeldijk 5 nieuwe wilgenbomen geplant. We hebben via juffrouw Anita de kinderen
ook naar hun mening over natuur gevraagd. Dat deze groep graag
hutten bouwt in het bos was duidelijk herkenbaar uit de reacties.
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Hieronder volgen ook nog enkele andere reacties van de kinderen.
De reacties zijn antwoorden op de vraag:
Bij natuur denk ik aan:
de wereld en het oerwoud, mountainbiken, mooie bossen, mooie
vissen, ik word heel vrolijk van de mooie natuur, er zijn mooie
dingen, insecten vinden, bloemen, blaadjes, planten en heel veel
mooie vlinders, de allermooiste hutten, een boswandeling maken,
we moeten zuinig zijn op de dieren en de bomen, de mooie kleurrijke dingen, boswandeling met mijn hondjes, gewoon een boswandeling, hooikoorts, bloeiende bomen, bijna alles: spelen, en nog
heel veel meer, planten, bos, dieren.
Wij danken alle kinderen en de juffrouw van groep 5/6 voor de
medewerking. Jullie zijn goed bezig. Buiten zijn is goed voor alle
mensen.
Overige bijdragen van diverse personen en groepen:
Jong stel uit Swalmen: Rust, hoofd leeg maken.
3 wandelaars 80+: Schoonheid.
Beeldend kunstenaar: Boeiend. Vormen uit de natuur inspireren!
Man van 80: Leven, ongelooflijk belangrijk.
Vrouw 70+: Bewondering. Bekijk kleine bloemetjes met een loep,
alles zit er op en er aan.
Afvaardiging
onderhoudsploeg
voetbalveld: Onderhoud, maar
ook genieten, frisse lucht,
inspiratie om te schilderen, ik heb natuur/bomen
nodig.
Duitse toeristen: 80% van

levensbehoefte is natuur.
Oud-collega: Ik kan me nie herinnere dat ik vroeger binne was. Ik
was altied ien ’t Wald.
Pierre: Rust, onmisbaar.
Broer en zwager: Vrijheid, realiseren dat je daar een onderdeel van
bent.
Schoonzus: Verwondering, ontspanning en geluk.
Andere zwager: Die verrekte rot muu.s.
Neef (15): Hertog Jan Natuurzuiver.
Vrouw 60+: Natuur dat zijn wij, de mens is er niet van afgescheiden.
Stel wandelaars uit Vlissingen: Geniet tijdens het lopen door de natuur van de stilte.
Vrouw 60+: Koeien in de wei, de ruimte.

vinden er rust, inspiratie, geluk, genieten van de kleine dingen, frisse lucht, wandelen, bomen, bloemen, dieren groot en klein.

Niemand van de ondervraagden vindt natuur onbelangrijk. We

Martha en Paul

Inspireren en geïnspireerd worden

deze ontwikkeling, dus we blijven vrolijk verder schrijven met in
het vervolg ook een puzzel of spelletje!
Door het Hèjs Nèjs heb ik veel mensen mogen leren kennen,
waardoor ik mij steeds meer thuis begon te voelen in dit pittoreske dorpje.
Het geeft ontzettend veel voldoening als men zegt plezier te hebben in het lezen van je stukjes en dit ook terugkoppelen. Hoe moj
is het als je een lach en zelfs soms een traan kunt delen met elkaar?
En dat die lach en die traan, die mijn woorden soms teweegbrengen, precies
over komen
zoals ik het
bedoeld had!
Ik schrijf en
blijf nog even!

Na de babyfotoshoot van 2016, waar onze eigen dochter ook
werd vastgelegd, wandelde ik de redactie van het Hèjs Nèjs binnen. Het is een voorrecht als nieuweling te mogen aanschuiven bij
een groep gedreven mensen met dezelfde passie.
Tijdens de start hield ik mij vooral bezig met het notuleren van
de interviews en vergaderingen en het corrigeren van teksten.
Toen er even geen fotograaf beschikbaar was mocht ik ook met
onze Canon camera op pad om mooie foto´s te maken. Hier
had ik zoveel plezier in dat ik bij de fotografen Suzanne en Stella
mocht aanhaken. Met ons drieën vormen we sindsdien het fotografeerclubje. Uiteindelijk dropte ik het idee dat het me leuk leek
ons blad voor een wat breder publiek te schrijven, bijvoorbeeld
de jeugd, zodat er ook daar meer leesplezier gewekt zou worden.
Zo werd de Hejse kids & Co pagina geboren. De tieners in deze
editie van het Hèjs Nèjs (zie de tekst “de 10 van 10”) beamen

Wij zelf hebben natuurlijk ook een mening:
Paul vindt vooral ontspanning in de natuur en de natuur is onuitputtelijk. Martha zegt: vooral leven en natuurlijk Hejje Mojjer.
Natuur is overal, kijk maar om je heen, dan ontdek je de mooiste
dingen, zelfs bij de industrieterreinen rondom ons heen staan de
grasvelden vol met meizoentjes en paarse reigersbekjes.
Tenslotte feliciteren we de Redactie van Hèjs Nèjs met deze mijlpaal. We zijn trots op zo’n actief team en hopen nog vaak een
bijdrage te kunnen leveren.

Liefs, Marita

Paul Rongen
Tegelijk met de onthulling van het dorpsblad Hèjs Nèjs in 2010 werd door mij de nieuwe
bundel “Heijen in (Limerick)vorm” gepresenteerd, die door Heijenaren gratis te verkrijgen
was.
Vanaf het begin werd in het nieuwe dorpsblad een pagina aan ‘Spelen met taal’ gewijd. Als
limerickschrijver mocht ik hier een bijdrage aan leveren. Dat heeft een tijdje stand gehouden,
totdat er de voorkeur werd gegeven aan een nieuwe inhoudsformule. Er kwam namelijk
zoveel interessant en actueel dorpsnieuws ter beschikking dat de redactie keuzes kon en
moest maken. Zo kwam er een einde aan de rubriek “Spelen met taal”. Daar kon ik alle
begrip voor opbrengen.
De praktijk heeft laten zien dat de redactieleden het blad zeer lezenswaardig hebben weten te houden. Naar ik heb begrepen
is er, mede gezien de vele ideeën die zich aandienen, ook nu soms nog sprake van plaatsingsruimte. Ik wens de redactie veel
succes en vindingrijkheid toe bij het maken van het blad. Op naar de volgende 100 uitgaven.
Paul Rongen.
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De 10 van 10!
10 kinderen uit Heijen van 10 jaar oud kregen
10 pittige vragen voorgeschoteld
Vraag 1: 10 jaar geleden werd ik..
Vraag 2: Heijen krijgt van mij een tien omdat…..
Vraag 3: Maak deze zin af. ”Ik vergeet 9 van de 10 keer…”
Vraag 4: Lees je het Hejs Nejs wel eens?
Wat mis je nog in het blad?
Vraag 5: Tiener zijn in 2019 is …
Vraag 6: Wat zou je willen veranderen in Heijen?
Vraag 7: 10 tegen 1 dat…….
Vraag 8: Mijn laatste 10 kreeg ik voor…..
Vraag 9: Wie zou jij een 10 geven?
Vraag 10: Over 10 jaar dan….

Lynn Takken
1. Geboren in Boxmeer op 5 november
2008. Ik woon samen met mijn ouders en
zusje Fay.
2. Het een klein, gezellig en rustig dorpje is,
waardoor je iedereen kent. En er is een leuke manege (de kleine Hoef)!
3. Mijn telefoon mee te nemen.
4. Ja, het is leuk om te lezen. Het zou leuk zijn als er een strip en een
spelletje in staan.
5. Leuk ! Je mag meer dingen als je 10 jaar bent maar je krijgt ook heel veel
huiswerk!
6. Dat er meer winkels komen.
7. De komende jaren nog in Heijen zal wonen.
8. Gymmen.
9. Mijn ouders, want ze zijn heel erg lief voor mij!
10. Zit ik op kamers in Nijmegen en kom ik iedere week naar Heijen.

Esmee Winkel molen
1. Thuis geboren in Heijen op 17 januari 2009. Ik
woon samen met mijn ouders en broer.
2. Het een mooie omgeving is. Er zijn veel speel3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tuinen en het is rustig.
Niks!
Puzzels en iets meer over onze school de Heggerank in Heijen.
Leuk! Nu heb je leuke gadgets!
Een winkeltje, want dan hoef je niet helemaal naar Gennep als je maar
een dingetje nodig hebt.
Ik groter zal worden dan mijn mama. Dat ben ik nu al bijna.
Rekenen
Mijn vader en moeder, omdat ze altijd voor mij klaarstaan.
Denk ik dat ik aan het studeren ben.

Henry Geurts
1. Geboren in Nijmegen op 13 oktober 2008.
Mijn ouders zijn Ronny en Jose. Ik heb geen
broers en zussen.
2. Het rustig is en we een mooie natuur hebben.
3. Dat ik tijd moet nemen om te eten!
4. Ja, ik lees het Hejs Nejs en ik mis nog een leuke woordzoeker.
5. Top!
6. Dat als ze bomen omzagen in Heijen dat ze die dan wat sneller opruimen. En ook dat ze er aan de Hoofdstraat wel huizen bij mogen
bouwen.
7. Ik ga mountainbiken
8. Spelling.
9. Mijn ouders en Bunny mijn konijn!
10. Heb ik mijn rijbewijs en een diploma van school.
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Meike Weerepas
1. Geboren in Boxmeer op 14 juli 2008. Ik
heb een broer Thijmen en mijn ouders
zijn Frank en Ingrid Weerepas.
2. Het een mooie omgeving heeft en het een
kindvriendelijk dorp is.
3. De Tijd !!
4. Ik lees het Hejs Nejs wel eens, niet heel vaak, maar het artikel van mijn
broer heb ik zeker gelezen!
5. Leuk ! Je mag veel en er is veel te doen.
6. Ik zou graag meer recreatieve dingen hebben in Heijen. Een hockeyclub
zou handig zijn!
7. Naar het Elzendaalcollege in Boxmeer ga!
8. Geschiedenis en taal!
9. Mijn vrienden, familie en juffen!
10. Aan het studeren, ik weet alleen nog niet wat en waar.

Merel Goossens
1. Geboren in Heijen op 21 april 2008. Ik
woon samen met mijn zus Madelief, papa,
mama, onze kat Vigo, Stippie het konijn en
ook nog een paar vissen.
2. Het kindvriendelijk is en een mooie omgeving heeft.
3. Mijn broodtrommel uit mijn schooltas te halen.
4. Als ik weet dat er bekende mensen in staan dan lees ik het vaak wel. Ik
mis alleen nog spelletjes in het blad.
5. Heel leuk want ik zit bij hele lieve kinderen in de klas en heb 2 leuke
juffen!
6. Ik zou wel graag een zwembad, een snoepwinkel en een speelgoedwinkel in Heijen willen hebben!
7. Dat ik later een hond krijg!

8. Verkeer
9. Aan Vigo, mijn kat. Hij is de liefste kat ever!
10. Heb ik een hond!

9. PSV!!!
10 Heb ik een Bugatti. Dat is een hele snelle auto.

Ties Hazevoet
Pera Walk
1. Geboren in Boxmeer op 30 januari 2009. Ik
had toen nog geen zusje, die kreeg ik in 2011.
Ze heet Lara.
2. Omdat het er groen en rustig is.
3. Om mijn biebboeken mee naar school te nemen.
4. Ik lees het Hejs Nejs soms. Ik mis een stripverhaal, spelletjes en meer informatie over wat er te doen is voor kinderen in Heijen.
5. Is fantastisch want er is heel veel mogelijk en ook heel veel te doen, zoals
musea en speeltuinen bezoeken.
6. Meer activiteiten met iedereen.
7. Ik zeker sport en muziek blijf doen.
8. Het hockey en de zwemwedstrijd. De trainers zeiden dat ik er erg goed
in ben.
9. Ik zou mijn familie en de juffen van de Heggerank graag een 10 geven!!
10. Ben ik op wereldreis!
Sarah Blauw
1. Geboren in Boxmeer. Ik heb een broer en die
heet Jules.
2. Er hele leuke speeltuinen zijn en gezellige mensen wonen!
3. De deur dicht te maken!
4. Het zou leuk zijn als er nog meer over onze school in
het Hejs Nejs komt te staan!
5. Leuk!
6. Niks!
7. Ik een keer mijn arm of been breek….
8. Rekenen
9. Meike
10. Heb ik mijn Rijbewijs!

Stijn Verhoeven
1. Op 31 december 2008 werd ik geboren in
Boxmeer. Papa vindt het nog steeds jammer
dat ik niet in Limburg geboren ben. Ik woon samen met papa Raymond, mama Hilda en grote
broer Joost in Heijen.
2. Het een mooi en fijn dorp is om in te wonen.
3. De deur dicht te doen en mijn jas op te hangen.
4. Ja, ik mis een woordzoeker. Dat vind ik leuk om te doen.
5. Leuk!
6. Op het kermisterrein meer schansen om te kunnen stuntsteppen!
7. Ik dit jaar nog 11 word!
8. Rekenen! In de klas van juf Marieke en juf Anita.

1. Geboren in Gennep en wel op 24 maart
2009. Ik werd het eerste geboren, daarna
kreeg ik nog twee broertjes, Fenn (8 jaar)
en Jort (5 jaar). We wonen samen met
mama bij onze opa en dat vind ik heel erg
leuk!
2. Het een mooi dorp is en rustig. We kunnen lekker op straat spelen,
bijvoorbeeld jachtseizoen en verstoppertje!
3. Dat het bedtijd is want dat vind ik nooit zo leuk…
4. Ja, maar ik mis niks het moet gewoon zo blijven want ik vind het een
leuk blad!
5. Het allerleukste wat er is!
6. Niks, want ik vind het, het mooiste dorp in de omgeving!
7. Ik voor altijd blijf voetballen!
8. Goed voetballen tijdens een wedstrijd van Roan van Dalen.
9. Mijn Opa Ger, omdat hij de allerliefste opa is en omdat hij altijd alles
voor mij doet zoals mee gaan naar de voetbal!
10. Hoop ik in het eerste van Heijen te voetballen en veel plezier te hebben met mijn vrienden!

Tobias Wijers
1. Geboren in het ziekenhuis in Boxmeer
op 8 juni 2009. Mijn moeder werkt in dat
ziekenhuis dus het voelde daar wel vertrouwd. Ik heb nog 1 jonger broertje, Jelle en
we wonen met zijn viertjes op de Heikampseweg.
2. Omdat het hier rustig is en we 3 speeltuinen en een bos hebben. Ik hou
namelijk heel erg van buitenspelen!
3. De Tijd
4. Een stripverhaal op de achterkant.
5. Chill! We hebben nu gelukkig nog niet zoveel huiswerk als op de middelbare school, dus nog lekker veel tijd om te spelen
6. Ik zou graag een crossbaan met heuvels willen in het Heijense bos.
7. Ik later in een villa woon en zit te chillen in een jacuzzi op het dakterras.
8. Een duet dat ik samen met mijn muziekleraar heb gespeeld.
9. Mijn eigen moeder, omdat ze sportief, sterk en lief is!
10. Ga ik samen met mijn vader een avondje naar het casino en kan ik
daarna een mooie sportauto kopen!
Wat een leuke kids, deze club van 10! Stuk voor stuk hele open, gezellige,
blije kinderen, vol in het leven, vol enthousiasme, dromen en plannen!
Ons Heijen mag zich voor 100% rijk noemen!
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Wat is uw
huis waard?
Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

Babyfotoshoot Redactie…..

Beste mensen, zoals jullie weten is de jaarlijkse Babyfotoshoot een actie waar we als redactie veel plezier
aan beleven. Om de baby’s ook eens te laten lachen om de redactieleden hebben we allemaal een baby- of
kleuterfoto ingeleverd. Wie is wie? Weten jullie het? Zet het juiste redactielid bij de nummers naast de foto.
Let op: de beschrijvingen staan niet bij de juiste foto!

1.

2.

Dan komt Marita in beeld. Zij is Van Kids & Co.
en ook fotograaf. Ik ben een inmiddels zeer goed
geïntegreerde Noord-Hollandse Heijense, want ik
vier bijvoorbeeld ook Carnaval.

Hoi, hier Erica: de vrolijke noot in de redactie. Ik
verzorg aantekeningen bij interviews en verzamel
het verenigingsnieuws en de prikbordberichten.
Mails aan dorpsblad@heijen.info komen bij mij.

5.

3.
Hoi ik ben Marjo: Ben ik geen dotje? Toen wel!
Nu voel ik menig Heijenaar aan de tand. Meest
gehoord: “Eh…zet dat er maar niet in….!”

6.

4.
Dag allemaal, ik ben Hans: ik maak de notulen van
de redactievergadering. Ga ook geregeld mee
“het veld in” voor het notuleren van interviews.
Punten voor de agenda? Naar mij!

Hoi ik ben Sjannie: ik maak graag
de aantekeningen bij interviews!
Zo gezellig!

7.

Fotografie is ook de specialiteit van Stella. Ze zegt
hierover: ik knip bij een interview soms wel 200
foto’s. En ik maak de “Plank”. Dat is best lastig om
uit te leggen, maar het heeft te maken met de
indeling van het Hèjs Nèjs.

Suzanne, dat ben ik! Ik praat graag
mee bij de interviews en verder doe
ik niks liever dan foto’s maken.

8.

9.

Vervolgens hebben we Jan, de distributieman. Ik
fiets tientallen kilometers om het Hèjs Nèjs in de
hele regio te bezorgen. Onderweg verzamel ik
ook nog diverse advertenties.

Hier is Henk: ik ben voorzitter en ik
strijk hier en daar de plooien recht, want
heus, er gaat ook wel eens iets fout!

10.

Last but not least Ricky: ik heb onlangs
binnen de redactie een nieuwe taak
gekregen. Naast het notuleren ga ik
het Hèjs Nèjs vertegenwoordigen bij
Vereniging Hèjje Mojjer.

Hèjs Nèjs
Mei 2019

37

7.Marjo, 8.Suzanne, 9.Ricky, 10.Sjannie
1.Stella, 2.Erica, 3.Jan, 4.Marita, 5.Henk, 6.Hans,

webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwaliteit van dé online producent van Nederland en België.
Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu

rovermedia group bv

Wij feliciteren

Hèjs Nèjs
Met alweer de
100ste editie!

Agenda en belangrijke telefoonnummers
Agenda

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief
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
onderstaand correspondentieadres.

Zondag 2 juni
Schietterrein “De Maasarm”
Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd geweerschutters

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Donderdag 6 juni
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

0900 - 8844

Vrijdag 7 juni
Zaterdag 8 juni
Zondag 9 juni
Feesttent Evenemententerrein
Heisa Hejje Mojjer - Heisafeest!

Het maandblad is een informatie-bron voor alle bewoners en
bedrijven van Heijen. Het wordt
gratis huis-aan-huis verspreid.
Mensen buiten Heijen kunnen
een abonnement aanvragen,
bij voorkeur per e-mail:
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel
per telefoon 0485-513506. Kosten
per jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland€ 65,-.
Niets uit deze uitgave mag worden
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
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Marita Wit
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:
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T. 0031 76 745 00 10
I. www.controlmedia.eu

Zaterdag 15 juni
14.00 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Bedrijventoernooi met muzikale avond
Zaterdag 15 juni
18.00 uur D’n Toomp
Gilde Sint Dionysius - Inhalen en receptie Koningspaar
Woensdag 19 juni
Zij-Actief - Happen en trappen of stappen
Donderdag 20 juni
19.30 uur D’n Toomp
Stichting Dorpskamer - Informatiebijeenkomst Dorpskamer
Zaterdag 22 juni
Schietterrein “De Maasarm”
Gilde Sint Dionysius - Open NK kruisboogschieten op de wip
Vrijdag 28 juni
19.30 uur D’n Toomp
Fanfare EMM Beachconcert
Zaterdag 29 juni
Zondag 30 juni
Gilde Sint Dionysius - Noordlimburgs Fietsweekend
Woensdag 3 juli
20.00 uur Heijs Hepke
Die Original Maastaler - Bitterballenconcert
Zondag 14 juli
Schietterrein “De Maasarm”
Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd geweerschutters
Zondag 18 augustus
Schietterrein “De Maasarm”
Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd en
Bekerconcours geweerschutters
Woensdag 21 augustus
15.15 uur Kerk Kevelaer
KBO afd. Heijen - Bedevaart en H. Mis Kevelaer
Woensdag 28 augustus
Zij-Actief - Uitstapje met excursie
Zondag 25 augustus
Schietterrein “De Maasarm”
Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd geweerschutters

Foto’s en teksten worden zoveel
mogelijk met toestemming van
betrokkenen gepubliceerd.

Zaterdag 31 augustus
Zondag 1 september
Maandag 2 september
Dinsdag 3 september
Dorpsplein - Kermis

Oplage:
950 stuks
Verschijning:
10 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Banknummer Vereniging Hèjje Mojjer:
NL65 RABO 0101803974
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van teksten
etc. tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende
Hèjs Nèjs verschijnt op
2 juli 2019.

Belangrijke telefoonnummers

Zondag 1 september
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Kermis-Frühschoppenconcert
Maandag 2 september
14.00 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kermis-Dansmiddag
Zondag 8 september
Schietterrein “De Maasarm”
Gilde Sint Dionysius - Onderlinge wedstrijd geweerschutters
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

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:
Anthony van Baal:

maikel.brouwers@politie.nl
anthony.van.baal@politie.nl

Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:		
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

Apotheek:
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		

0485 - 545500

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep

0485 - 231810

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

0485 - 494141
0485 - 494141

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		
Water (WML)		

0800 - 9009
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

Proteion Thuiszorg		
088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding		
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

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?...
... Welkom bij Teun Arts.

Lekker zitten?...
... Welkom bij Teun Arts.

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl
Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

