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INTRODUCTIE

Op 4 mei is zoals elk jaar de dodenherdenking en op de dag erna staan wij stil
bij de bevrijding. Hèjs Nèjs van april staat in het teken van deze twee belangrijke
momenten. De oorlog van 1939 tot 1945 is van grote invloed geweest op de
Nederlandse samenleving. Enkele jaren na de bevrijding verzette Nederland zich
tegen het onafhankelijkheidsstreven van Soekarno en stuurde militairen naar
Indië om de rust te herstellen, de ‘politionele acties’. Ook meerdere Heijenaren
zijn uitgezonden. Met één van hen hebben wij gesproken. In deze uitgave kunt
u hierover lezen. Verder in Hèjs Nèjs van april interviews met Gerrie Franken
en twee Heijenaren die bij de vredesmissie in Afghanistan betrokken waren.
Ook de gebruikelijke onderwerpen zoals verenigingsnieuws, Heisa, prikbord etc.
komen aan bod. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Colofon
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Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
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4

COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Sint Dionysiusgilde
huldigt diamanten
jubilarissen
Op zaterdagavond 21 mei installeert
het Sint Dionysiusgilde haar nieuwe
koningspaar en jeugdkoning(in), die
op 1 mei bekend zullen worden tijdens het koningschieten. Dit gebeurt
met een feestelijke intocht samen met

Oorlog en vrede
Hèjs Nèjs van april is een themanummer. Zo vlak voor 4 en 5 mei
als de dodenherdenking en de bevrijding gevierd wordt is ‘oorlog
en vrede’ een passend thema. Bij de woorden Oorlog en vrede denk
je al gauw aan dat dikke boek van Lev Tolstoi over onder meer de
Franse inval in Rusland. De veldslagen van de Grande Armée zijn
uitgebreid beschreven en verder beschrijft hij het leven van de adellijke families Bezoechov, Bolkonski en Rostov tegen de achtergrond
van de oorlogen tegen Frankrijk. In de ogen van Tolstoi zijn de belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis voorbestemd en
onveranderlijk. Je kunt je afvragen waarom er aldoor maar oorlogen
gevoerd worden. Mensen die het (denken te) weten zeggen dat armoede de oorzaak is, anderen noemen juist het willen behouden
van rijkdom als oorzaak. Waar ook veel voor te zeggen is, is dat elke
oorlog, elke onvrede en elke ruzie voortkomt uit de botsing tussen
mensen. Vrede afdwingen met wapens blijft lastig: er ontstaat immers hooguit een opgelegde vrede. Vroeg of laat steekt het conflict
zijn kop weer op met alle gevolgen van dien. Terrorisme is niet met
bommen te bestrijden: daardoor ontstaat juist meer haat. Naïef is
wellicht te stellen dat het kweken van begrip voor elkaars opvattingen en ruimte te bieden voor andere opvattingen meer kan oplossen
dan wapens. Tot slot wil ik twee uitspraken citeren van president Eisenhower en dr. Martin Luther King. Eisenhower zei eens: Niemand
heeft mij nog kunnen uitleggen hoe je een oorlog voorkomt door er
een te beginnen. Luther King: De ultieme zwakte van gewelddadigheid is, dat dit een negatieve spiraal is die juist datgene aankweekt
wat het probeert te vernietigen. In plaats van kwaad te verminderen,
wordt kwaad erdoor vermenigvuldigd. Duisternis kan duisternis
niet verdrijven. Alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven,
alleen liefde kan dat. Filosofische gedachten waar veel levenswijsheid in schuilt en die ook zeker de moeite waard zijn om in te laten
werken (en ernaar te handelen).

slagwerkgroep en fanfare “Eendracht
Maakt Macht” en de gemeentelijke
schuttersgilden. Vanaf 20.30 uur vindt
de jubileum- en koningsreceptie plaats
in café-zalen “Schuttershof ”. Tijdens
de jubileumreceptie, ter gelegenheid
van haar 90-jarige heroprichting, zal
het Sint Dionysiusgilde een zevental
diamanten jubilarissen huldigen.
In 1921 is de schutterij heropgericht
en pas in 1951 werd het gilde weer
nieuw leven ingeblazen. Gildebroeders
van het eerste uur, die nu 60 jaar gildebroeder zijn, zijn: Fons Coenders,
Hein Martens, Piet Rutten, Jan Hermsen, Piet Vinck (Hen zn.), Cor en Piet
Gerrits. Hoewel deze jubilarissen niet
allemaal meer een gildekostuum dragen, zijn ze trouw en actief lid gebleven
van het Sint Dionysiusgilde. Bestuur en
leden willen deze trouwe gildebroeders dan ook graag huldigen voor hun
grote verdiensten voor het gilde van
Heijen en het gildewezen van de Kring
van Schuttersgilden “Land van Cuijk”.
U bent van harte welkom op de jubileumreceptie om de diamanten jubilarissen te feliciteren.Terloops zullen enkele foto’s uit de oude doos getoond
worden.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS
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Jan Giepmans “vrijwilliger van het jaar” bij V.V. Heijen
Vrijdag 25 maart jl. vond het oranje-

niet direct zichtbaar is voor de buiten-

getinte vrijwilligersfeest 2011 van V.V.

wereld. Juist dit werk werd in een toe-

Heijen plaats. Na het bekijken van de

lichting op de uitverkiezing benadrukt.

interland Hongarije-Nederland werd

Daarnaast organiseert Jan de activitei-

de avond voortgezet met een Heijense

ten die te maken hebben met de be-

versie van “Ik hou van Holland”. Vooraf-

noeming van “de speler van de week”

gaande aan het onderdeel van het raden

bij de thuiswedstrijden van Heijen 1. Bij

naar bekende personen werd een voor-

deze wedstrijden wordt tevens een pro-

beeldvraag gesteld. Deze vraag leidde

grammablaadje verstrekt, waarin Jan een

tot de bekendmaking van de vrijwilliger

groot aandeel heeft.

van het jaar. Toen alle details waren in-

Tenslotte verzorgt Jan bij gelegenheid

gevuld, werd duidelijk dat Jan Giepmans

correspondentie van V.V. Heijen voor de

door de organisatie tot vrijwilliger van

Maas- en Niersbode.

het jaar is uitgeroepen. Jan is binnen de

Zoals gebruikelijk werd de nieuwe vrij-

vereniging het meest bekend door zijn

williger van het jaar gehuldigd met een

functie als secretaris.

speldje en een enveloppe. Echtgenote

Deze taak vervult hij al meer dan 10 jaar.

Paula werd in de huldiging betrokken

Als secretaris verricht je veel werk dat

met een bos bloemen.

V.V. Heijen
Kom het 3e weekend van mei naar het sportpark:
Zaterdag 21 mei Bedrijventoernooi met optreden van Ruizz
Zondag 22 mei Zeskamp.

V.V. Heijen F2 Kampioen
Zaterdag 9 april heeft Heijen F2 het kampioenschap behaald in haar competitie van de Voorjaarsreeks. Door een 6-1 zege op
Siol F3 werd het Heijense team onbereikbaar voor de concurrentie.Voor de jeugdige spelers is deze titel wellicht een start van
een mooie voetbalcarrière met vele prijzen. Op onderstaande foto’s staan het kampioensteam met begeleiding afgebeeld en de
rondrit door Heijen op de platte kar.

Hejje mojjer
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Ecoduct over A77
bij Heijen
Elke keer opnieuw geniet ik van de artikelen en de prachtige opmaak van Hèjs Nèjs. Fijn dat ik daar nu een keer een bijdrage aan
mag leveren. Van uw redactie kreeg ik wel een instructie: “geen
politiek”. In elk geval is er een ontwikkeling die mij bezighoudt. Ik
stel die graag aan de orde.
Wat te doen met ambities, als omstandigheden veranderen?
Op dit moment ligt een nieuw voorontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied ter inzage. Begin maart hielden we inloopdagen voor geïnteresseerde burgers en ondernemers. De inloopdagen werden druk bezocht. Behalve vele individuele vragen
waren er ook meer fundamentele vraagstukken aan de orde. Heel actueel is de discussie over de opgave aan natuurontwikkeling
in onze gemeente in relatie tot de bezuinigingsplannen van Staatssecretaris Bleker van EL&I. Misschien weet u dat we op Genneps
grondgebied invulling moeten geven aan de ontwikkeling van een Robuuste Ecologische Verbindings Zone (REVZ). Het gaat om
het ontwikkelen van natuur als verbinding tussen De Maasduinen en het Reichswald. De geplande verbinding, zoals opgenomen
in de plannen van de provincie, loopt onder meer over Heijens grondgebied, waarbij er tussen Heijderbos en de Duitse grens
voorzien is in de aanleg van een ecoduct over de A77.
Geen geld meer van het Rijk
Het nieuwe kabinet heeft echter aangegeven geen geld meer ter beschikking te willen stellen voor uitvoering van de ecologische
verbindingszones. Misschien vindt de provincie de ontwikkeling van die verbindingszones zo belangrijk, dat ze die uit haar eigen
begroting betaalt. Gelet op de vele plannen en ambities en het gebrek aan geld om het allemaal uit te kunnen voeren, ligt het echter
niet meteen voor de hand dat de provincie investeert in de ontwikkeling van nieuwe natuur. Als de natuurontwikkeling mogelijk
niet door gaat, wat betekent dit dan voor het geplande ecoduct over de A77?
Verbinding van twee landbouwgebieden
Vooralsnog hoor ik vanuit ’Maastricht’ dat men van plan is om het ecoduct wel te realiseren. Het daarvoor benodigde geld (ca. 14
miljoen voor twee ecoducten) is gereserveerd. Ik hoorde dat men de gronden die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen
doen, zou willen kopen. Geld om de benodigde natuurcorridor te realiseren, is er echter niet. Is dat een probleem? Mij lijkt van wel,
want als de plannen op deze wijze uitgevoerd worden, dan is het resultaat dat het ecoduct na realisatie twee landbouwgebieden
met elkaar verbindt. Heeft het verbinden van twee landbouwgebieden dan geen toegevoegde waarde? Zeker, een veilige oversteek
voor onder meer dassen, konijnen, reeën, wilde zwijnen en in de toekomst misschien zelfs edelherten is belangrijk. Maar is het niet
zo dat ’wild’ de beschutting van bomen en landschapselementen opzoekt om zich veilig te voelen? Is het niet zo dat ‘wild’ de openheid van de landbouwgebieden als onveilig ervaart?
Alternatieven overwegen?
Daarnaast kunnen we ons afvragen hoe ver we mogen gaan met het leggen van natuurclaims op landbouwgronden. Daarom
is ook de vraag opportuun of de voorgenomen locatie voor het ecoduct wel de meest optimale oversteekplaats is, gelet op de
veranderde omstandigheden. Het was een optimaal plaatje, toen er nog voldoende geld was om zowel natuur te realiseren als een
ecoduct te maken. Maar als een deel van het plan –namelijk de ontwikkeling van nieuwe natuur- in een ander daglicht komt, is dan
niet het moment aangebroken om alternatieven te bezien? Zijn er ook andere mogelijkheden om reeds bestaande natuurgebieden via een ecoduct te verbinden? Of moeten we met de aanleg van een ecoduct wachten tot de natuur gerealiseerd is?
Ik vind dat we hierover moeten nadenken en desgewenst onze plannen moeten aanpassen. Natuurlijk sta ik open voor uw reactie
op i.voncken@gennep.nl of per post: Gemeente Gennep, t.a.v. Ingrid Voncken, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.
Ingrid Voncken, wethouder
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Dankzij onze inzet
mogen de Afghanen weer

vliegeren…
Als je weet dat vliegeren de nationale sport is in Afghanistan en dat deze sport jarenlang verboden
is geweest door de Taliban dan geeft de gedachte dat je heb meegewerkt aan de opheffing van dit
verbod een heel goed gevoel. Maar is meer, veel meer.
In dit speciale themanummer van het

ding en training van lokale politieagenten.

Jaap van der Burg (49) woont aan de

Hèjs Nèjs gaat het over oorlog, maar

Dan moet je denken aan leren fouilleren,

Hoofdstraat. Van oorsprong is hij Am-

natuurlijk ook over vrede. En wij weten

opzetten van een politiepost, bewaking,

sterdammer, maar hij woont sinds 2002

dat er Heijense mannen op vredesmis-

de basishandelingen. Hij moest ook de

samen met vrouw en twee zonen in

sie zijn geweest, dus het past helemaal in

bestaande lokale politie in kaart bren-

Heijen. Jaap is niet in het uitzendgebied

dit nummer om een aantal van hen te

gen en daarover rapporteren. Via de

Afghanistan geweest maar zat met zijn

interviewen.

dorpsoudste werden de contacten met

eenheid in Dubai. Daar organiseerde hij

de kandidaat-politieagenten gelegd. Ze

de opvang van de militairen op doorreis

Onze mannen

kwamen vrijwillig, maar kregen wel een

naar Afghanistan. Sommige militairen ble-

We spreken met Sander Giesbers (26)

kleine vergoeding.

ven dagenlang op het kamp in Dubai, an-

geboren Heijenaar, maar sinds kort

deren moesten binnen anderhalf uur al in

woonachtig in Boxmeer. Hij is van de-

een Hercules vliegtuig stappen voor hun

cember 2006 tot april 2007 voor een

vlucht naar Afghanistan. Hij zorgde voor

opbouwmissie naar kamp Holland in

de juiste bewapening en bescherming

Uruzgan Afghanistan geweest. Hij werkte

van de militairen. Het repatriëren van ge-

voor de Koninklijke Marechaussee en

sneuvelde militairen naar Nederland be-

werd voornamelijk ingezet bij de oplei-

hoorde tot één van zijn taken in Dubai.
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Ook fungeerde hij als vaderfiguur voor
de collega’s . Jaap: “Als detachementadjudant moet je tijdig wrijvingen signaleren
en oplossen.” Jaap is eerder uitgezonden
tijdens de Golfoorlog in 2003. Toen zat
hij in Turkije.
Kamp Holland
Op onze vraag of Sander Kamp Holland
wel eens mocht verlaten antwoordde
Sander dat hij samen andere collega’s en
met een tolk bijvoorbeeld lokale politieposten bezocht en patrouilles liep. Dat is
wel spannend ja, geeft hij toe. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Bij gevechtshandelingen is hij niet betrokken geweest.
In Kamp Holland en in Dubai zaten
niet alleen Nederlandse militairen
maar ook meerdere nationaliteiten.
Hoe ga je met elkaar om vragen we,
hoe los je spanningen op?
Beide geven aan dat je met respect
voor elkaar en elkaar de ruimte geven,
maar ook door elkaar op te vangen als
er problemen zijn veel spanningen kunt
oplossen. De saamhorigheid tussen
de soldaten van alle nationaliteiten is
groot. Jaap herinnert zich de tragische
dood van Luuk Janssen. Luuk werd
overgebracht naar Dubai waar Jaap alle
600 manschappen mobiliseerde rond
de kist. De laatste eer werd bewezen
door alle aanwezige nationaliteiten.
Daar kreeg zelfs hij kippenvel van. Op
kamp Holland kon het ook heel gezellig
zijn. Sander herinnert zich dat ze vaak een
barbecue hielden op de landingsbaan. Er
werd een ton doorgesneden, gaas erover,
kooltjes erin en braaien maar. Af en toe
landde er een Apache helikopter. Kon de
bemanning gelijk mee-eten. Een soort
campinggevoel. De komst van een hoge
politicus of Prins Willem-Alexander werd
als positief ervaren. Dan was er mediaaandacht voor de missie en het gaf ook
afwisseling in de dagelijkse sleur. Op Kamp

Holland beschikte men verder over een
goed uitgeruste kantine (de Echo genaamd). Er was een kapper, een Afghaans
winkeltje, een wasstraat voor de vuile
was en een grote montagehal voor het
onderhoud van de voertuigen. Verder
eet- en slaapzalen en een sportzaaltje.
Het eten was prima verzorgd en er was
voldoende schoon drinkwater. Alcohol is
op een missie altijd uit den boze.
Jaap herinnert zich de finale van het
WK voetbal in Zuid-Afrika. Hij zat toen
in Dubai. Nederland in de finale, dus iedereen kwam kijken bij de Nederlanders.
De maten uit Australië hadden voor de
Nederlanders alvast een beker gemaakt
van boter. Er werd zeer meegeleefd.
Hoe is het leven van de Afghanen nu?
De soldaten in Kamp Holland keken in
het begin naar het land om hen heen. In
de nacht was het altijd pikkedonker.Terwijl
ze wisten dat er dorpjes lagen. In de loop
van de missie werd er elektriciteit aangelegd en zagen ze ’s nachts steeds meer
lichtjes in de omgeving. Er is een brug gebouwd zodat de boeren met hun ezels
niet meer door de rivierbedding hoefden
te waden. Er is een school gebouwd. Dat
lijkt zo eenvoudig, maar dat is mega belangrijk. Verder hebben ze irrigatiekanalen
gerepareerd, waterpompen geïnstalleerd
en de Afghanen geleerd dat je ook andere
gewassen kunt verbouwen dan papaver.
De Afghanen die nog in middeleeuwse
toestanden leefden hebben daar heel
veel profijt van. Dat de Afghanen nu weer

mogen vliegeren en muziek luisteren is te
danken aan de inzet van deze militairen.
Ook vrouwen kunnen, weliswaar geheel
bedekt door een burka, weer de straat
op. Beide benadrukken ze dat ze het op
prijs stellen als de positieve zaken die in
Afghanistan zijn bereikt worden verteld
en niet alleen de negatieve.
Trots en waardering
Wat ze allebei ook aangeven is dat het zo
jammer is dat de missie niet kon worden
voltooid. Maar ja, zeggen ze, dat is een
politieke keuze. Er is veel bereikt, maar
we hadden veel meer kunnen bereiken,
als we wat langer hadden mogen blijven.
Bij terugkomst in Nederland wachtte hen
een militaire onderscheiding, veel mooie
woorden en een goede nazorg. Ze zijn
met een goed gevoel thuis gekomen. Jaap
verwacht dat hij gezien zijn leeftijd niet zo
vaak meer zal worden opgeroepen. Sander heeft de militaire dienst verlaten en
werkt nu, overigens ook met veel plezier,
bij de Reclassering.
Weet je, we mogen supertrots zijn op
deze mannen. Ze hebben hun uiterste
best gedaan vrede en veiligheid te brengen in een verre en moeilijke uithoek van
onze wereld. Ze stralen door hun houding uit dat ze iets unieks hebben beleefd.
Je ervaart hun rust en vastberadenheid
als je zo met hen praat. Het is goed dat
we deze mannen eens een keer voor het
voetlicht plaatsen…. Super jongens!
Dankzij jullie is er weer hoop voor de
jeugd van dit enorm getroffen land.

SPELEN MET TAAL
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Geluk
Geluk…..dat is geen kathedraal
Misschien een klein kapelletje
Geen kermis, luid en kolossaal
Misschien…..’n carrouselletje
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw
Maar nu en dan ’n zonnetje
Geluk dat is geen zeppelin
’t is hooguit….een ballonnetje

Druk

Paard

Ik maak mij druk
Da’s oliedom
Ik vraag mij dan
Ook af: ‘waarom?’

Zittend op een paard
krijgt de mens iets rijks
hij lijkt opeens méér waard
en heeft ook veel bekijks

Àlles wat geschiedt
Geschiedt
Of ik me er druk
Om maak…of niet.

Hij krijgt iets ruiterlijks
in ’t grote massaspel
’t begint al op het paardje
van de eerste carrousel
Uit: Dan heb je geluk
Toon Hermans

Koninginnedag 2011
van Paul Rongen
Het oranjefeest biedt veel vermaak.
Dat ziet het comité als zijn taak.
Op vele manieren
de fietsjes versieren.
Dan valt de optocht goed in de smaak.
Naast het springen op het luchtkussen

Steenkolenengels
Dit is een benaming voor zeer slecht Engels. Door Nederlandse
havenarbeiders werd het gebruikt om te praten met de bemanning van de steenkolenboten uit Groot-Brittanië. Een ander
woord hiervoor is Dunglish (een samentrekking van Dutch en
English. Uit onderstaande voorbeelden blijkt, dat Engels niet zo
moeilijk is, of toch……..?
Wie vertaalt dit ‘Engels’ in het Engels?
I always get my sin
May I thank your cock for a lovely dinner?
Just pretend your nose is bleeding
Tonight we’are going to put the flowers outside
Now breaks my wooden shoe!
I hate you all very welcome!
I had it totally miss
I first have to look the cat out of the tree
What is there on the hand?
I don’t want to fall with the door in the house
all madness on a small stick
Don’t break me the back open
This time I see it through the fingers
We are a nation of undertakers
I can stand my little man

doen ze aan zaklopen ondertussen.
Ook met vlegelhangen
willen ze aanvangen
en met balgooien op de bussen.
Volwassenen bakken dan voor de jeugd
veel pannenkoeken tot ieders vreugd.
Een en al vertier
voor de kinderen hier.
Geen wonder dat men zich erop verheugt.
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HEISA

Nieuw leven
Elke dag komen wij in aanraking
met water. Water geeft leven,
wast schoon. In de bijbel is water een teken, een symbool voor
geestelijke reiniging en kracht.
God wil ons, ook in geestelijk
opzicht, tot bloei en vruchtbaarheid brengen. Zo komen wij tot
een ‘nieuwe geboorte’. Dit aanbod doet ons groeien in geloof;
nodigt ons uit tot een innerlijke
ommekeer naar God.

H. Dionysius Heijen, Jaargang 30
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
Telefoon: 0485 511533
of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en
Niersbode, OmroepGennep
kabelkrant en via heijen.info
Wijziging in algemene informatie:
www.heijen.info

Wij ontvangen dan een nieuwe vrijheid.
Het leven wordt geen paradijs bevrijd van
zorgen en verdriet maar door te geloven
wordt ons vertrouwen, onze hoop en
vrede versterkt. We mogen ons immers
kind van God weten. Ook blijft onze eenzaamheid, maar deze is niet bodemloos
want wij weten dat God naast ons staat,
ook al horen of zien wij Hem niet. Ook
blijven zwakheid en onvolkomenheden,
maar in ons hart weten wij dat God met
ons begaan blijft als wij ons voor Hem
openstellen. De lichamelijke dood blijft
ook, maar niet met dat angstwekkend
gezicht, want na de dood neemt God
ons op, voor eeuwig in Zijn rijk van licht
en liefde. Wat wél verdwijnt? De zorgen
zonder uitzicht, de grenzenloze angst
voor de vernietiging, de wanhoop voor
de vraag: “Waar ga ik heen?”, het zinloos
ronddolen door het leven. Nieuwe hoop
komt binnen in ons leven: de aarde draait
wel voort zoals eerder, maar in het licht
van God.
Franciscus van Assisi beleefde dit alles in
heel sterke mate. Een bron van inspiratie voor ons. Hij leefde innerlijk vrij. Hij
had alles aan de armen gegeven: voor
zichzelf had hij alleen maar een oude
pij. Maar zingend liep hij door de bergen. De vogels, bloemen, sterren en de
zon zag hij als broers en zussen, want
allen waren kinderen van God. Hij was
niet bang voor rovers op de weg want
hij had niet meer te verliezen. Toch was
de wereld met zijn bossen, zijn beekjes
en zijn golvende dalen van hem… Dit is
de vrijheid die de bijbel, die God brengt.
Ook de christen blijft ‘onaf ’: de hartstocht
wordt niet geblust, zoals water een fakkel
dooft. De mens blijft mens, ook al krijgt hij
door zijn geloof nieuwe kracht. Ook hier
geeft de bijbel het antwoord: Gods liefde
vangt een mens op als deze spijt heeft
over een misstap. Je hebt een stomme
streek begaan en een medemens zeer
gekwetst. Dan komt spijt: je kunt niet slapen, je scheldt jezelf uit, je wilt weer terug, bekennen dat je fout was en je zegt
tegen jezelf: “Dat nooit meer! Nooit!”. En
als het nu opnieuw gebeurt? Mensen zijn
vaak hard voor iemand die voortdurend

valt uit zwakheid (dit is heel iets anders
dan onwil). Niet zelden wordt zo iemand
door de hele buurt verstoten. Dan is God
anders, gelukkig! Hij zal je steeds vergeven,
als je maar telkens spijt hebt. Zo krijg je de
kracht om op te staan en je levensweg te
vervolgen. Jezus heeft in zijn leven laten
zien dat God mensen met zich verzoent:
belastinginners die de zaak opgelicht hadden, soldaten die misbruik maakten van
hun positie, ook Petrus, zijn vertrouweling,
die hem tot drie keer toe verloochende
toen Jezus gevangen zat als oproerling en
schreeuwde: “Die man? Ik ken hem niet!”.
Jezus wilde dat zijn volgelingen ook zo
mild waren, zo open zouden zijn tegenover hun naasten.Vergeving en vrijmaking
klinken door heel de bijbel heen: bid maar
eens aandachtig het ‘Onze Vader’. Opvallend in dit gebed is dat de verzoening tussen God en mens gekoppeld wordt aan
de verzoening tussen mensen onderling.
Het is een uitnodiging om kritisch te staan
tegenover ons eigen doen en laten.
Pastoor H. Reijnen

In memoriam: Truus van
IJzendoorn - van Hoogmoed
Op 9 maart 2011 overleed Truus van
IJzendoorn, die woonde in de Boommarterstraat, in de leeftijd van 84 jaar. Na
de uitvaartdienst in de parochiekerk van
Afferden is zij daar begraven bij haar man
Arnold van IJzendoorn.
We lezen vaak in de levensbeschrijving
van oude(re) mensen dat zij al op jonge leeftijd en vaak ook in de oorlogstijd
moesten gaan werken; dit was ook bij
Truus het geval. In de 50’er jaren trouwde
zij met Arnold van IJzendoorn en samen kregen zij twee kinderen, Henk en
Huub. Omdat Truus vond dat een gezin
pas compleet was als er ook een dochter in het gezin was, kwam pleegdochter
Wilma in het gezin, ze heeft jarenlang bij
de familie Van IJzendoorn gewoond. De
familie had een boerderij in de omgeving
van Tiel; toen bleek dat er onvoldoende
uitbreidingsmogelijkheden waren, vestig-
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den zij zich in Heijen. Het ging allemaal
niet van een leien dakje, maar mede door
de saamhorigheid in het gezin kon aan de
moeilijkheden het hoofd worden geboden. Man en zoons hadden een hobby
(paarden) waarin zij zich konden uitleven.
En hoewel Truus niet altijd in haar schik
was met die activiteiten kon zij dit toch
wel waarderen, omdat het zoveel plezier
gaf aan haar man en zoons. Op 63-jarige
leeftijd stierf haar man; een zware periode volgde die zij echter moedig wist te
doorstaan. Haar drie kleinkinderen waren
voor haar een fijne afleiding; ook diverse
hobby’s - die zij nog op latere leeftijd
aanleerde – gaven haar veel voldoening.
Moge zij nu rusten in het eeuwige licht;
een rust die zij werkelijk verdiend heeft.

In memoriam: Cor Maas
Hoewel niet geboren in Heijen, was Cor
toch een rasechte Heijenaar geworden. Hij woonde bijkans z’n hele leven
in onze Heijense gemeenschap. En hij
nam ook deel aan allerlei activiteiten binnen ons dorp. Vele jaren heeft hij mede
de verantwoordelijkheid gedragen voor
de materiële zaken van de parochie als
kerkmeester en administrateur van de
kerkbijdrage. Daarnaast voerde hij het
beheer van ons kerkhof aan de Hoofdstraat. Hij was daar uitermate geschikt
voor, want stiptheid en correct handelen
is bij dat beheer echt noodzakelijk. Die
twee eigenschappen hanteerde hij ook
bij zijn overige werkzaamheden. Ook had
Cor veel belangstelling voor de historie
van ons dorp en omgeving. Samen met
Pastoor Jaspers schreef hij het boek “Heijen, Leven en Geloven door de eeuwen
heen”. In dit boek, dat verscheen in 1985,

is de geschiedenis van Heijen sinds het
ontstaan van het dorp vastgelegd.
Het ligt voor de hand dat iemand met
deze cultuurhistorische belangstelling ook
lid was van het plaatselijke Dyoniusgilde.
Z’n vele verdiensten voor het gilde werden zeer gewaardeerd en resulteerden in
zijn benoeming tot keizer. Regionaal was
hij ook actief; hij was jarenlang secretaris
van de kring “Land van Cuijk”. Als medeauteur werkte hij aan de samenstelling
van het “Genneps Dialectwoordenboek”
en het Kringgildeboek “de Gouden Guld”.
Na zijn pensionering ging zijn gezondheid
gaandeweg achteruit en dit beperkte
zijn bewegingsvrijheid; een heel moeilijk
te aanvaarden situatie voor zo’n ijverige
mens. Ongeveer een jaar geleden werd
hem verteld dat hij ernstig ziek was en
dat herstel was uitgesloten. Op 13 maart
2011 is hij – nog maar 69 jaar oud - gestorven en op 17 maart hebben zijn
echtgenote Tiny, hun kinderen en kleinkinderen en vele vrienden, bekenden en
belangstellenden afscheid van hem genomen in onze parochiekerk. Hij is begraven op ons kerkhof waarvoor hij zo lang
de verantwoordelijkheid had gedragen.
Moge hij nu rusten in het eeuwige licht
van zijn Schepper.
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Communicanten 2011
Op zondag 22 mei 2011 om 11.00 uur
doen 17 kinderen hun 1e heilige communie. Zoals u in de kerk al kunt zien aan
de versieringen is het thema van dit jaar
VLINDER. Samen met de kinderen zorgen Bart Lamers en Simone en Stephanie
Brons voor de muziek en zang. Op de
foto ziet u alle communicanten, hieronder
vindt u hun namen:
Janne van Dijck, Dilana Franken, Ben Wijers, Robbin Hermsen,Tuur Lamers,Tieme
Wessels,Terry Janssen, Jente Schoofs,Teun
Jans, Diede ten Haaf, Emma Kepser, Sten
Jans, Maudy Jansen, Britt Willems, Thijn
Gijsberts, Sanne Gerrits, Bram Kraus

Doop
Jenna Polman, Lijsterbesstraat 7 is op zaterdag 23 april gedoopt. Wij feliciteren
Jenna en wensen haar en haar familie alle
goeds voor de toekomst.

Vieringen in de maand februari 2011
Zaterdag 30 april
Zondag 01 mei 09.30 uur
Zaterdag 07 mei
Zondag 08 mei 09.30 uur
Zaterdag 14 mei 19.00 uur
Zondag 15 mei 09.30 uur
Zaterdag 21 mei
Zondag 22 mei 11.00 uur
Zaterdag 28 mei 19.00 uur
Zondag 29 mei 09.30 uur

GEEN DIENST
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor Gennep-Zuid
GEEN DIENST
Eucharistieviering met volkszang
Gebedsdienst met volkszang
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
GEEN DIENST
1e heilige communie, Eucharistieviering
Gebedsdienst met het Gezinskoor; er is tevens kindernevendienst
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor Gennep-Zuid
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De vergeten soldaten
Het vergde enig speurwerk, maar we hebben dankzij uw tips oudIndiëganger Wiel Lamers gevonden. In ons themanummer over oorlog en vrede mocht dit verhaal niet onvermeld blijven. Het contact
met Wiel werd gelegd via broer Jan Lamers. Wiel is oud-Heijenaar,
vroeger woonachtig aan de Kasteelstraat. Hij woont nu met zijn
vrouw Rina in Venlo.
Herinneringen aan mijn dienst-

bij de Koninklijke Marine. Begin

tijd.

juni kregen we schietlessen in

Ik werd geboren op 23 juli 1928 in Heijen

Laren en op de Loosdrechtse

aan de Schoolstraat (nu Kasteelstraat).

plassen leerden we roeien. Ik

Na de tweede Wereldoorlog ben ik gaan

kon niet zwemmen, maar het

werken bij de Belastingdienst in Gennep.

bleek dat een zwemopleiding

In mei 1948 moest ik mij als dienstplichti-

voor de Nederlandse Marine-

ge melden bij de kazerne in Voorschoten.

man niet vereist was. Eind juni

Daar werd ik in een snel tempo klaarge-

was de opleiding afgerond en

stoomd om naar Indonesië te vertrekken.

werd ik naar de Marinekazer-

Destijds heette het nog Nederlands Indië

ne op Kattenburg in Amster-

en behoorde tot het Koninkrijk der Ne-

dam verwezen om mij in te

derlanden. Nadat de Japanners in 1945

schepen. Het schip dat mij naar

uit Indië waren vertrokken riep Soekar-

Indië bracht heette de Grote

no de Republiek Indonesië uit, zeer te-

Beer. Dit was een van de drie

gen de zin van de Nederlandse regering.

schepen van de Amerikaanse

De eilanders wilden dus zelfbestuur en

overheid die in 1946 door de

daarom werden de Nederlandse solda-

Nederlandse regering waren

ten er naar toegestuurd, zogenaamd om

aangekocht en de namen kre-

de orde te herstellen. Ik werd ingedeeld

gen Grote Beer, Zuiderkruis en Water-

geweest.We voeren door het Suezkanaal

man. Het waren troepentransportsche-

en als daar twee schepen elkaar moesten

pen en ze werden door de Nederlandse

passeren, moest er één stil gaan liggen.

overheid ingezet om de troepen van en

Na het Suezkanaal werd het warmer en

naar Indië te vervoeren. De Grote Beer

mochten we ons tropentenue aan. Een

was de grootste van de drie.

storm hebben we ook nog meegemaakt,
in bed rolden we van de ene kant naar

Er was plaats voor circa 1600 manschap-

de andere, maar ik ben niet zeeziek ge-

pen. Er waren grote slaapzalen en we

weest. Toen we de evenaar passeerden

sliepen met vier of vijf man boven elkaar.

was het Neptunusfeest aan boord en

We zijn ongeveer zes weken onderweg

een aantal jongens werd door Neptunus

INTERVIEW OUD-DORPSBEWONER
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bijstand of andere hulp. Eenmaal weer in
Nederland moest je zelf maar zien hoe
je de draad weer oppakte. We werden
afgescheept met een medaille, het Ereteken van Orde en Vrede.We worden dan
ook met recht de vergeten soldaten genoemd. Gelukkig heb ik er geen trauma
aan overgehouden.
Na mijn thuiskomst ben ik teruggegaan
gedoopt. We waren met twee Limbur-

naar Indië ging had ik zo’n beetje ver-

naar mijn werkgever de Belastingdienst,

gers aan boord.

kering, maar ze was geen briefschrijf-

eerst in Gennep, later in Venlo. Mijn

ster, dus dat ging uit. Van defensie

functie in het begin was oorlogsschade-

hoorden ze thuis helemaal niets.

enquêteur. Ons huis aan de Schoolstraat

Ik ben inTandjong Priok (Java) uitgescheept
en werd in Batavia, het tegenwoordige

was tijdens de oorlog vernield en moest

Jakarta, als ziekenverpleger aangesteld. Ik

Ik was een van de laatste lichtingen die

herbouwd worden. Ik was lid van de fan-

kwam zonder enige medische opleiding

naar Indië moesten en ik ben dan ook

fare EMM waar ik de grote trom sloeg.

als ziekenverzorger terecht bij de zieken-

maar één jaar weggeweest. Op 25 no-

Ook ben ik meerdere jaren secretaris

boeg en moest dus nog van alles leren.

vember 1949 ben ik in Tandjong Priok

van de vereniging geweest. In 1963 ben

Met een wagen van het Rode Kruis haal-

aan boord gegaan van de Zuiderkruis

ik getrouwd met Rina en hebben wij ons

den we overal patiënten en gewonden

om terug te keren naar Nederland. De

definitief in Venlo gevestigd.

op, ook wel eens uit de kampong. We

Nederlandse Regering heeft het land

sliepen onder een klamboe, dat is een

teruggegeven aan zijn oorspronkelijke

Ik ben nu bijna 83 jaar, nog goed gezond

soort net tegen de muggen. Die waren

bewoners en Soekarno kwam definitief

en samen met Rina maak ik er het beste

daar genoeg. We kregen ook iedere dag

aan de macht. De strijd was voor niets

van. Jullie blad Hèjs Nèjs ken ik niet, maar

pillen tegen malaria. Vlakbij ons hospitaal

geweest.

ik vind het wel van belang dat dit verhaal

was een RK kerk, daar gingen we soms

wordt gepubliceerd, zodat het bewaard

heen. We gingen ook wel eens stappen.

Op 19 december 1949 zetten we weer

In de stad liepen we minder gevaar dan in

voet op Nederlandse bodem. We zijn

de kampong. De inlandse bevolking was

met een bus naar Limburg vervoerd.

Zvpl.2.zm. W.J.G. Lamers (Wiel)

daar veel feller. Ik heb in de stad nooit een

In de dorpen en steden werden de

Venlo, april 2011.

schietwapen gedragen. Ik maakte kennis

Indiëgangers feestelijk onthaald, zo ook in

met het Indische eten, zoals nasi, en ik

Heijen. Ik werd verrast met een serenade

vond het lekker. Op straat kon je eten

door de Heijense fanfare.

kopen.Verkopers liepen met een juk met

Mijn ouders kregen tijdens mijn afwezig-

daaraan twee mandjes waar voedsel in

heid voor hun dienstplichtige zoon een

zat. Je kon het eten van die verkopers

kleine vergoeding, maar later hebben

kopen en gewoon op straat opeten. Het

ze alles weer terug moeten betalen. De

contact met het thuisfront verliep via

Nederlandse overheid heeft de jongens

briefwisselingen. Die brieven waren

die toen naar Indonesië moesten in de

vaak wekenlang onderweg. Toen ik

kou laten staan. Er was geen geestelijke

blijft voor de komende generaties.
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PRIKBORD & PUZZEL

Geboren
Heijen is weer een nieuwe bewoonster rijker. Lindy Jaspers, Boommarterstraat 9
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Poasbloeme
Als dit nummer uitkomt, is het
voorjaar al weer een eind gevorderd en is Pasen al voorbij. Pasen
valt altijd op de eerste zondag
na de eerste volle maan na het
begin van de lente. Dit jaar was
dat op 18 april. Pasen heeft een
Christelijke oorsprong, maar het
is ook de voorbode van een

bladeren en de bloemstengel ontsprin-

zich voorover boog zag hij zijn weer-

gen uit een bol, die zeer giftig is. Wilde

spiegeling in het wateroppervlak, maar

nieuwe lente. narcissen worden 20-35 cm hoog. De hij dacht dat het een mooie geest was
bloemdekslippen zijn geel, de bijkroon

die in de vijver leefde.

Met kuikentjes, lammetjes, voorjaars-

(corona) is diepgeel en trompetvormig.

Zo bleef hij daar zitten, in bewondering

bloemen en eieren! In de perken in

Die trompet is ongeveer even lang als

starend naar de heldere ogen, het

Heijen bloeiden in april al volop nar-

de bloemdekslippen. De bloemen zijn

krullend haar, de ronde kaken, de ivo-

cissen, in de volksmond ook wel Poas-

knikkend bevestigd aan een iets afge-

ren hals, licht gescheiden lippen, en de

bloeme (paasbloemen) genoemd.

platte bloemsteel.

blakende gezondheid en conditie in

Narcis (Narcissus) is een geslacht van

het algemeen van deze verschijning.

bolgewassen uit de narcisfamilie (Ama-

De naam Narcis is afkomstig

Hij werd verliefd op zijn eigen spiegel-

ryllidaceae). Narcissen zijn voorjaars-

uit de Griekse mythologie.

beeld. Hij bracht zijn lippen naar het

bollen en hebben een koude rust-

Narcissus was een mooie jongeman

water in een poging om de verschij-

periode nodig. Je vindt narcissen in

die leefde voor de jacht. Hij had al

ning te kussen, hij stak zijn armen uit

vele soorten en kleuren: roze, oranje,

heel wat harten sneller doen kloppen

om het beeld te omhelzen. Zijn ge-

rode, witte of gevlekte, dubbelbloemige

van vrouwen én van mannen, maar

liefde vluchtte weg maar kwam terug

bloemen, met grote gele trompetten of

niemand was mooi en goed genoeg.

toen het water weer kalm was en trok

met trosjes van gele of witte bloeme-

Alle aanbidders joeg hij weg. Op een

opnieuw zijn aandacht. Narcissus kon

tjes Je kunt narcissen rustig laten ver-

dag probeerde een maagd hem tever-

zichzelf er niet meer toe brengen om

wilderen; ze vermeerderen zich vanzelf

geefs te verleiden. In een gebed aan

van het water weg te kijken, hij dacht

en elk jaar zullen er meer bloemetjes

de goden vroeg ze om Narcissus ook

niet meer aan eten en drinken, of aan

komen. De bekendste is de grote gele

eens te laten voelen hoe het was om

rust, enkel aan de verschijning, zijn ge-

trompetnarcis.

iemand lief te hebben die je liefde niet

liefde, in het water. Uiteindelijk kwijn-

Gekweekte narcissen stammen af van

beantwoordt. Op een dag kwam Nar-

de Narcissus helemaal weg en stierf.

de wilde narcis (Narcissus pseudonar-

cissus aan bij een heilige vijver, waar-

Uit medelijden werd hij herboren als

cissus) die oorspronkelijk voorkomt in

van het water kristalhelder was. Moe

bloem: De Narcis.

weilanden, bossen en rotsige plekken.

van het jagen besloot Narcissus om

De wilde narcis staat op de rode lijst

daar even tot rust te komen en zijn

als zeldzaam en sterk afgenomen. De

dorst te lessen met het water. Toen hij

Martha en Paul
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Klassenfoto
In Hèjs Nèjs van maart staat een klassenfoto van de Mariaschool met daarop de schooljeugd en de leerkrachten.
De foto zou van 1931 zijn. Op onze oproep om de bijbehorende namen door te geven is gereageerd door Thei
Fleuren,Truus Lucassen (zus van Karel Lucassen), Riek Fleuren, mevrouw Teeuwen (weduwe van Herman Teeuwen)
en Frits Basten. Daarvoor onze hartelijke dank.

1 juffrouw Boumans

14 Marie Linssen

27 Bertha Willems

40Truus Raymakers

2 meester Koppers

15 Paula Fleuren

28 Wiel Roelofs

41 Ciska Raymakers

3Peter Linssen

16 Tonny Raymakers

29 Leen Raymakers

42Fien Ullenbroek

4 Riek Fleuren

17 Thei Fleuren

30 Martha Raymakers

43 Thei Ullenbroek

5 Fien Willems

18 Sjaak Willems

31 Jan Raymakers

44 Gert Ullenbroek

6 Marie Roelofs

19 Gert Roelofs

32 Thei Seegers

45 Grad Verhoeven

7 Truus Roelofs

20 Dien Broenen

33 Wiel Seegers

46 Jan Verhoeven

8 Tien Broenen

21 Mien Broenen

34 Wim Verhoeven

47 Stef Sanders

9 Wim Broenen

22Kobie Kremers

35 Piet Verhoeven

48 Sjang Voss

10 Dien Vullings

23 Truus Linssen

36 Grada Sanders

49 Leo Kremers

11 Door Giebels

24 Jan Broenen

37 Netje Kremers

12 meester Vullings

25 Bert Sanders

38 Theo Koppers

13 juffrouw Molmans

26 Mien Seegers

39 Broer Koppers
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Gerrie Franken heeft iets met de

Tweede Wereldoorlog.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zijn vader door zijn
leeftijd (geboren in 1922 en de gehele oorlog werkzaam bij een boer
in Keylaer, Duitsland) zeer betrokken was bij de oorlog.Vader Franken
vertelde en schreef veel verhalen, die door Gerrie (54 jaar) zijn opgetekend en gedocumenteerd.
Hij heeft intussen een enorm bestand

bijkomstigheid dat er niet meer op grote

vaar werden er ook op diverse plaatsen

verzameld met boeken, foto’s, brieven,

schaal gesmokkeld kon worden. Er kwam

in het Nederlandse grensgebied versper-

documenten en verhalen van Duitse

een groot hekwerk langs de grens. Al in

ringen opgericht. Op de avond van 9 mei

soldaten, maar ook van Britse militairen.

februari 1940 hadden de Duitsers hun

1940 was er veel activiteit in het Duitse

Gerrie heeft zich bereid verklaard af en

opmars helemaal uitgewerkt, In de Duit-

grensgebied en werden er in Nederland

toe een stuk te schrijven voor het Hèjs

se Kriegstagebücher staat precies welke

langs diverse wegen bomen omgehakt

Nèjs, waarin hij de gebeurtenissen uit de

troepen en in welke volgorde ze bij de

om de naderende opmars te vertragen.

Tweede Wereldoorlog van Heijen en

inval en opmars door Nederland betrok-

In Heijen gebeurde dit op de Hom-

omgeving met ons wil delen.

ken waren.” De logische vraag is dan: viel

mersumseweg. Op 10 mei ontving de

dat niet op in Heijen en het Nederlandse

Nederlandse commandant in Gennep

grensgebied? In november 1939 vond

een telex van het Nederlandse veldle-

Voor deze uitgave van Hèjs Nèjs die in
het teken staat van Oorlog en Vrede naar
aanleiding van de aanstaande Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei
laten we Gerrie aan het woord. Hij zal ons
iets uit de doeken doen over het begin
van de oorlog op 10 mei 1940 en de ontmoetingen die hij had en nog steeds heeft
met zowel de Duitse bezetters als de geallieerden. Onder dit artikel staan de namen
van de vijftien Heijenaren die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld zijn overleden, hun sterfdatum en de

De spoorbrug in Gennep, mei 1940

doodsoorzaak. Hun namen vindt u ook terug in de Mariakapel in de Heijense kerk.

het “Venlo-incident” plaats. Door Britse

ger met de opdracht om de spoorbrug

spionage was men al vroeg op de hoogte

Oeffelt / Gennep, en het ponton bij He-

Mobilisatie

van de Operatie Fall Gelb (o.a. de inval

ijen te vernielen, maar het was al te laat,

Gerrie vertelt: “in 1939 begonnen de

in Nederland). Dit Venlo-incident greep

de Duitsers waren al per trein de Maas

Duitsers al met het aanbrengen van

Hitler mede aan om Nederland binnen

over. De Duitse pantsertrein ontspoorde

versperringen aan de grens. Dat had als

te vallen. Door het dreigend oorlogsge-

in Mill. De Gennepse spoorbrug werd
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in Hassum. Hij legde contacten en hield

was met Wolfgang Schmidt (1927 ge-

vele gesprekken met hen. Eén maal per

boren in Offenbach, Duitsland). Schmidt

jaar kwamen er ook veteranen uit an-

was Jäger in het 2. Fallschirmjäger Regi-

dere delen van Duitsland en ook waren

ment. Hij werd op 2 maart 1945 door de

er dan altijd een 7-tal Britse veteranen

Britten krijgsgevangen gemaakt bij Kamp-

die hier in de buurt gevochten hadden.

Lintford. Na de oorlog heeft Schmidt

Bij die gelegenheden is heel wat leed dat

veel gecorrespondeerd met ambtenaren

wegversperring aan de grens bij Hommersum,
1939-1940

aan beide kanten is geleden doorgespro-

in de gemeente Bergen over zijn gesneu-

ken. Musea en kerkhoven in de buurt

velde kameraden in onze regio.

wel bewaakt, maar de bewakers werden

werden bezocht en menige verzoening

overrompeld door een “foute” Nederlan-

is er tot stand gekomen.

der die in een Nederlands uniform als be-

Een volgende naam die valt is die van
Hans Hüneborn (1922 geboren in Goch-

waker Duitse krijgsgevangen over de brug

Gerrie noemt een aantal bijzondere

Pfalzdorf, Duitsland), Hüneborn was Lui-

naar Oeffelt bracht. De brugwachten aan

ontmoetingen: Walter Müller (1926), lag

tenant in het 2. Fallschirmjäger Regiment.

de Gennepse en Oeffeltse kant werden

in 1945 in stelling in Heijen. Müller was

Hij is zwaar gewond geraakt tijdens een

overmeesterd en de ontstekingen onder

Jäger in het 2. Fallschirmjäger Regiment.

patrouille bij Heijen en heeft in het laza-

de brug werden onschadelijk gemaakt. La-

Na de oorlog woonde hij in Rudolstadt,

ret van de Gaesdonk (een zogenaamd

ter werden de spoorrails op de brug dicht

Oost-Duitsland, maar zodra de muur

Hauptverbandplatz) gelegen. Hij had toen

gelegd en werd de brug als verkeersbrug

gevallen was ging hij in 1990 onmiddel-

de tijd om veel na te denken en besloot

gebruikt. Bij de inval sneuvelden aan de

lijk terug naar Heijen om te kijken waar

na de oorlog om priester te worden. Hij

Maas bij Heijen minimaal negen Duitse

hij gepatrouilleerd en in stelling gelegen

werd pastoor in Rheinberg-Borth. Een

soldaten, die eerst op het Duitse Ehren-

had. Gerrie heeft hem deze wandelingen

vierde naam die Gerrie noemt is die

friedhof in Mook begraven zijn en na de

gezelschap gehouden. Hij vertelde dat ze

van Willfred Zeilmann uit Möhra, Oost-

oorlog op het Duitse oorlogskerkhof in

in januari 1945 helemaal geen eten kre-

Duitsland (1923 geboren in Bad Lieben-

Ysselsteyn zijn herbegraven. Op 12 mei

gen en er dus zelf voor moesten zorgen.

stein). Zeilmann was Obergefreiter in de

kwam het tweede echelon Duitse solda-

Omdat bijna heel Heijen geëvacueerd

1. Kompanie, 2. Fallschirmjäger Regiment,

ten de grens over. Een luitenant tekende

was probeerde hij bij de boerderijen in

hij heeft een dagboek bijgehouden. In ja-

die dag in het stadhuis van Boxmeer een

Heijen en Hommersum wat voedsel te

nuari 1945 heeft hij bij een boerderij in

plattegrondje van de loop van de Maas

vinden en is hij de Hommersumse weg

Afferden in stelling gelegen. Toen ze op

en de opmars route die de manschappen

vaak afgelopen. Het was stervenskoud en

13 februari 1945 een tegenaanval moes-

door Heijen moesten volgen. Op 10 mei

er lag veel sneeuw. In februari 1945 tij-

ten uitvoeren op de Schotten raakte hij

1940 verloren drie Heijenaren het leven:

dens de Operatie Veritable, ook bekend

bij de Heijense Molen voor de 3e keer in

Corrie Grevers werd overreden door

als de Krieg am Niederrhein, heeft hij zich

de oorlog gewond. Maart 1945 keerde

een Duitse Wehrmachtauto, Hen Peters

als een van de laatste militairen bij het

hij terug bij zijn familie. Willfred Zeilmann

die als militair in Dubbeldam sneuvelde en

kasteel van Heijen teruggetrokken. Zijn

is op 27 januari 2004 overleden.

Hans Stiemens in Voorburg bij vliegveld

commandant was in januari 1945 achter

Ypenburg, waar de Duitsers met parachu-

het kasteel om het leven gekomen door

Zestig jaar na de oorlog op 13 februari

tes landden en het vliegveld innamen.

in een eigen mijnenveld te lopen. Ze heb-

2005 sprak Gerrie tijdens een herden-

ben hem in Hommersum begraven. Mül-

king met Dave McKenzie een Britse ve-

Veteranen keren terug naar

ler werd bij Kervendonk door de Britten

teraan van de Gordon Highlanders, 51th

Heijen

krijgsgevangen gemaakt en keerde na de

Highland Division, de bevrijders van He-

Gerrie bezocht in negentiger jaren en

gevangenschap in oktober 1946 weer

ijen. Gerrie heeft overal in regio met hem

begin 2000 vaak de wekelijkse bijeen-

naar huis terug. Walter Müller is inmid-

rondgereden en zo kwamen ze ook bij

komsten van Duitse oorlogsveteranen

dels overleden. Een tweede ontmoeting

het Kasteel in Heijen. Dave kon na 60 jaar
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nog precies de deur aanwijzen waar hij naar binnen was gegaan
en de plaats vanwaar hij de Duitsers rond het kasteel beschoot.
De man had de tijd van zijn leven.Toch moeten we hopen dat
wij nooit zulke avonturen zullen hoeven te beleven…
Namen van de vijftien tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Heijenaren:
Corrie Grevers 10-05-1940 Overreden door Wehrmachtauto, Heijen.
Hen Peters 10-05-1940 Als militair gesneuveld in Dubbeldam.

Plaquette in de kerk met de namen van de in de 2e Wereldoorlog
omgekomen Heijenaren

Hans Stiemens 10-05-1940 Als militair gesneuveld in Voorburg.
Gerhard van Bergen 14-05-1940 Als Matroos 1 gesneuveld in de

Jacob Fleuren 04-07-1944 Als militair in Duitse dienst gesneuveld te

Noordzee aan boord van Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau

Breteuil, Frankrijk.

Gert Boumans 28-02-1942 Als Matroos 1 gesneuveld op een onder-

Piet Verhasselt 18-10-1944 Omgekomen door granaatvuur in Heijen.

zeeboot in de Javazee.

Gerard Kaak 22-02-1945 Omgekomen door beschietingen, Bussum.

Peter Fleuren 28-10-1942 Als militair in Duitse dienst gesneuveld te

Willy Janssen 23-02-1945 Omgekomen door granaatvuur te Hassum,

Donetz, Rusland.

Duitsland.

Gerrit Fleuren 12-1942 Als militair in Duitse dienst gesneuveld bij Sta-

Hein Ullenbroek 07-05-1945 Omgekomen als lid van N.B.S. omgeko-

lingrad, Rusland.

men bij een mijn ontploffing te Wijhe.

Gerard van Triel 27-02-1943 Als militair in Duitse dienst gesneuveld te

Bert Sanders 08-07-1945 Omgekomen door een landmijn in Heijen.

Slawjansk, Rusland.

Johan Sanders 08-07-1945 Omgekomen door een landmijn in Heijen.
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Agenda 2011
Zaterdag 30 april
Optocht door Heijen met versierde
fietsen 13.30 u vertrek bij d’n Toomp,
vanaf 14.00 uur spelletjesmiddag in
d’n Toomp. Oranjecomité Heijen
Zondag 1 mei
V.V. Heijen 1-Siol 1
14.30 uur Sportpark de Heikamp
Zondag 1 mei
Sint Dionysiusgilde: Koningschieten
14.30 uur Schietterrein de Maasarm
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei
(week 18)
Gemengde Zangvereniging De
Maasklanken: Donateursactie
Huis-aan-huis in Heijen
Woensdag 4 mei
Kienen
13.30 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 21 mei
V.V. Heijen: Bedrijventoernooi met
aansluitend optreden van Ruizz
14.00 uur: start voetbaltoernooi
20.00 uur: start optreden Ruizz
Sportpark de Heikamp
Zaterdag 21 mei
Sint Dionysiusgilde: Konings- en
jubileumreceptie
20.30 uur Zaal Schuttershof
Zondag 22 mei
V.V. Heijen: Zeskamp in samenwerking met Dichterbij en SCA
11.00 uur Sportpark de Heikamp
Zondag 29 mei
Dorpsfeest Heisa
Woensdag 1 juni
Kienen
13.30 uur Zaal Schuttershof

Vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni
Sint Dionysiusgilde: Vrije Gildefeesten
Terrein bij kasteel Huis Heijen
Vrijdag 24 juni
L.T.C. de Heikamp: Nachttoernooi
Sportpark de Heikamp
Zaterdag 25 juni
Heijen Open Air
Café-Zalen Schuttershof
Zaterdag 2 juli
Fanfare EMM
Midzomeravondconcert
Zaterdag 27 augustus
L.T.C. de Heikamp: Voordeurdelerstoernooi
Sportpark de Heikamp
De volgende Hejs Nejs verschijnt op
26 mei 2011.

Oproep aan verenigingen: zet je agenda op www.heijen.info!
Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:

(ambulance, brandweer, politie)			

112

Politie:

Europaplein 5, 6591 AV Gennep			

0900 - 8844

Huisartsen:

Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 3, 6591 AV Gennep			
Spoed: 			
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum			
Spoed:			

0485 - 512317
0485 - 518822		
0485 - 512717
0485 - 512490

Buiten kantooruren:
Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo			

0900 - 8880

Apotheek:

Medsen Apotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep			

0485 - 545500

Gemeentehuis:

Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep			

0485 - 494141

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			
Proteion Thuiszorg			
Proteion Schoon			
		

0900 - 8803
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00		

