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Het keienproject!
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Een valse sms, e-mail, WhatsApp of
nep-telefoontje, wees alert op fraude.
Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je
gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er
tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich
voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze
nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het
tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm
van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar
ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!

en valse betaalverzoeken. Rabobank vraagt nóóit - onder welke
omstandigheden dan ook - om je registratie-, inlog- of pincode.
Doe ook nooit telefonisch op verzoek een overboeking.

Veilig bankieren

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren
Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.

SG
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!
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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

Voorwoord en inhoud
De winter is ingevallen, beste Heijenaren! Eerst hoog water, daarna sneeuw, ijzel,
strenge vorst. Ook de dieren die net al een beetje een lentegevoel kregen (we
zagen al lammetjes!), moesten ineens een stapje terug. Sepp, het Hèjsdier van Cas
en Guus Hermsen niet, je leest erover in Kids & Co. Daarin ook een verslag van een kei-leuk keienproject voor de kinderen
van de Heggerank, opgezet door juf Gwenda en haar team. Foto’s van de keien staan op diverse bladzijden in het blad.
Waar we heel blij mee waren was de spontane inzending van Frits Winkelmolen. Hij woonde in de jaren ’50 en ’60 aan
de Brem en hij deelde zijn jeugdherinneringen met ons. Nou zijn er meer straten in Heijen waar (ex-) Heijenaren zijn
opgegroeid. Wil je daarover vertellen, dat kan, graag zelfs! Stuur je bijdrage plus foto’s per mail naar dorpsblad@heijen.
info. We kunnen ook langskomen, dat is geen probleem. Verder maakt u nader kennis met onze nieuwe burgemeester,
Hans Teunissen, en ook de Boa’s werden door ons geïnterviewd. In het Bericht van het Bestuur vindt u een enquête die
u kunt invullen als u hinder ondervindt van de rondweg. Omdat we zoals u kunt begrijpen weinig verenigingsnieuws
te melden hadden en ook de prikbordpagina’s bijna leeg bleven, hebben we onze fotografen aangespoord foto’s te
maken van het winterweer. Daar werden ze helemaal enthousiast van. Zie het resultaat op deze bladzijden. En tot slot,
we moesten helaas afscheid nemen van een zeer bekende dorpsgenote, Grada Martens-Vinck. In samenspraak met haar
kinderen schreven we herinneringen van en aan haar op.
Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
De redactie
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Songteksten
Let u ook wel eens op de teksten die gekweeld worden in
liedjes? Als dat zo is, zal het u niet verbazen dat daar vaak erg
kromme combinaties van woorden opgesomd worden. Maar er
zijn ook heel bijzondere. Dat iemand zoiets fraais kan verzinnen,
vraag je je af. Dit beweren is niet zo moeilijk, dat moet gestaafd
worden met wat voorbeelden. Verderop een poging.
Even een uitstapje naar de landelijke verkiezingen die voor
de deur staan (als ze tenminste doorgaan in maart). Veel
van de bijna 100 deelnemende partijen kunnen er ook wat
van: dingen beweren, die een normaal denkend persoon de
wenkbrauwen zal doen optrekken. En het ergste is: ze geloven
ook nog in hun eigen beweringen. Maar ja, we mogen zeggen
wat we vinden, zolang het maar niet beledigend is of oproept
tot geweld. Een aardige bezigheid de komende tijd: de
beweringen nuchter bekijken, de kromste beweringen turven
en daartegenover de zinnige opmerkingen zetten. Wellicht
blijft er een partij over die uw stem verdient en waarop u dan
ook daadwerkelijk gaat stemmen.
Een prachtige melodie zit al jaren in uw hoofd, zonder dat
u op de tekst hebt gelet, kent u dat? Kan zijn dat het gaat
om een taal uit een ver buitenland, die u niet beheerst, maar
ook omdat de tekst erg onduidelijk wordt uitgesproken. Maar
dan zijn er allerhande apps die uitkomst kunnen brengen,
zoals Shazam. De complete songtekst kun je oproepen en
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via Google Translate laten vertalen. Je komt echt veel fraais
tegen. Gaat u vooral zelf aan de slag, zeker als er een moment
van verveling zou optreden in Coronatijd of als u even wil
ontsnappen aan de Coronastress (thuiswerken, schoolmeester
spelen etc.). A Whiter shade of Pale van Procol Harum vind ik
een prachtige melodie, maar als je de tekst bekijkt….Een stukje
daaruit: ‘Ze zei dat er geen reden is en dat de waarheid duidelijk
te zien is, maar ik dwaalde door mijn speelkaarten, liet haar niet
zijn één van de 16 Vestaalse maagden, die op weg waren naar
de kust. En hoewel mijn ogen open waren, hadden ze net zo
goed gesloten kunnen zijn’
Knap om zo’n tekst te onthouden en op het goede moment te
zingen, dat dan weer wel. Maar geef mij dan toch maar Gerard
van Maasakkers: prachtige melodieën en teksten om van te
watertanden: altijd erg mooi en je ziet er meteen de beelden bij:
‘Tomos van de hand gedaon, ik had een tweedehandse eend
zien staon, ik had geld geleend, ik was opgelicht: de bojem was
met karton gedicht, mar ik wou vrij zijn…ik wou naor Amsterdam,
de Panorama had er foto’s van…Ik was 19 in 68 etc.’
Zou zeggen: aan de slag met teksten verzamelen en bekijken en
veel plezier daarbij……

Henk Kerkhoff

Bericht van het bestuur

Stand van zaken haven
Ondanks alle perikelen rondom corona is er achter de schermen toch een aantal zaken gebeurd op dit thema. Belangrijk is
dat er twee brieven aan het college van B&W van Gennep zijn gestuurd. De eerste is onze zienswijze m.b.t. de plannen rond
de nieuwe verbindingsweg om Milsbeek. Wij zijn daar tegen omdat de verbindingsweg ertoe bijdraagt dat er nog meer
transportmogelijkheden zijn i.v.m. zand- en grindafgravingen. Dit heeft natuurlijk direct invloed op de bewegingen naar en van
de haven Heijen. Onze zienswijze richt zich ook op de bescherming van mens en natuur.
De tweede brief is een verzoek naar de gemeente om de procedure rondom de uitbreiding van de haven een paar maanden
te bevriezen i.v.m. de corona lockdown. Er is nu geen mogelijkheid om de Heijenaren fysiek bij elkaar te roepen en goed te
informeren, terwijl wij het cruciaal vinden dat alle dorpsbewoners van Heijen in een bijeenkomst goede voorlichting krijgen en
hun mening kunnen laten horen. De plannen m.b.t. de uitbreiding van de haven en de gevolgen daarvan op de leefomgeving
van Heijen, zullen immers de komende generaties raken. Digitale info- of inspraakrondes bleken geen succes afgelopen mei.
Heb je interesse om deze brieven te lezen? Kijk op onze website: www.heijen.info.
Binnenkort volgt ook de tweede Nieuwsbrief haven aan onze leden met meer informatie. Voor de mensen die we niet via mail
kunnen bereiken: deze Nieuwsbrief komt ook op www.heijen.info.

Contributie 2021
Volgende maand worden de automatische incasso’s voor het lidmaatschap van vereniging Hèjje Mojjer weer afgeschreven
en daarmee is uw lidmaatschap verlengd. Heeft u vorig jaar contant of via de bank betaald en wilt u zich ook voor 2021
aanmelden als lid? U treft in deze editie van Hèjs Nèjs het aanmeldformulier met de keuzemogelijkheden voor de betaling
van de contributie ad €10,Hèjje Mojjer maakt zich, samen met de leden, sterk voor een gezond en actief woon- en leefklimaat in Heijen. Initiatieven
om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden c.q. te verbeteren worden gestimuleerd. Het bestuur houdt zich
daarnaast ook bezig met de (bestuurlijke) ontwikkelingen in en rondom Heijen. De huidige thema’s hebben m.n. betrekking
op de plannen rond de uitbreiding haven, de urgentie rondom de woningkrapte en het realiseren van een Multi Functionele
Accommodatie. Maar ongetwijfeld weet u ook dat de Heisafeesten, het maandblad Hèjs Nèjs, de website www.heijen.info,
Historisch Heijen, de werkgroep gemeenschapsfonds duurzaamheid, de Ommetjes, de werkgroep gemeenschapsfonds
duurzaamheid en de inzet van de Dorpsondersteuner onder de verantwoordelijkheid van Hèjje Mojjer vallen.
Bent u al lid? Onze hartelijke dank hiervoor! Bent u nog geen lid? Word lid! Samen voor een mojjer Hèjje!
U kunt zich aanmelden via het formulier dat u in deze uitgave van Hèjs Nèjs aantreft, maar ook via het formulier via de
mail of op de website.

Hèjs Nèjs
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ONS GELUK

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

GEWOON GEZELLIG

Ons geluk heijen
Hoeve de schaaf
Brem 11 heijen

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud
vloeren en traprenovatie
Ottersumseweg 55, Gennep | T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Klachten geluidsoverlast rondweg N271? Of over de A77?
Wij krijgen meldingen van mensen die meer geluidsoverlast ervaren als gevolg van de herinrichting van de rondweg, maar
ook over de A77. Herkent u dit? Om meer zicht te krijgen op het mogelijk ervaren van geluidsoverlast staat er deze week
een link op de website www.heijen.info naar een korte digitale enquête.
Er kan maar 1x een klacht worden ingediend. Mensen die het lastig vinden om deze korte enquête digitaal in te vullen
kunnen ook een briefje afgeven bij Sjef Smeets, Heikampseweg 54, of Pierre Hendriks, Berkenstraat 11. Dat kan anoniem,
maar mag ook met naam.

Ervaart u overlast van geluid van de rondweg/de N271?

Indien JA, in welke mate? Schaal 1 tot 5. (1 weinig, 5 veel)

JA/NEE

1-2-3-4-5

In welke straat woont u?

Eventueel naam en mailadres

Ervaart u overlast van geluid van de A77?

Indien JA, in welke mate? Schaal 1 tot 5. (1 weinig, 5 veel)

In welke straat woont u?

Eventueel naam en mailadres

JA/NEE

1-2-3-4-5
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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

Verenigingsnieuws

Nieuws van Fanfare EMM
Voorlopig is er helaas nog geen muziek in Heijen, maar zit EMM stil? Nee, zeker niet. Want zou u tijdens Pasen willen
genieten van een heerlijk paasbrood? Dat kan.In deze Hèjs Nèjs vindt u een formulier waarmee u een overheerlijk
paasbrood, mét spijs en amandelschaafsel, kunt bestellen. Wij willen graag op deze manier onze kas aanvullen en u
kunt hopelijk genieten van een lekkernij van de warme bakker. Een win-win situatie!
Lees er meer over op het bijgevoegde bestelformulier.
Alvast bedankt voor het meedoen.
Muzikale groet,
Bestuur en leden Fanfare EMM

Pensiongasten op trekker

Van Frits Winkelmolen ontvingen wij foto’s en een stukje tekst over zijn jeugd aan de Brem. Zie onderstaande tekst. Zijn er nog
andere (ex-)Heijenaren die een mooi verhaal over (hun jeugd in) Heijen willen vertellen, dan ontvangen wij dat heel graag! Ook
als je het liever mondeling vertelt, geen probleem, dan komen we langs en maken we er een mooie wandeling in “memory lane”
van en schrijven wij het voor je op.

Frits: Als ex-inwoner nam Heijen heb ik me sinds kort
geabonneerd op het Hèjs Nèjs. Ik zal me eerst even voorstellen:
Frits Winkelmolen, ben in 1946 geboren en opgegroeid op de
Brem 9 in Heijen. Heerlijk achteraf midden in de natuur tussen
de Heijense Molen en het Lange Ven. Als buren hadden we Toon
en Dora Winkelmolen van Hoeve De Schaaf (oom en tante) en
de familie Giesbers. Verder hoorden bij de buurt van de Brem:
familie Giebels, familie Robben, familie Jansen, familie Fleuren,
familie Verhoeven en familie Rühl.
Al vroeg speelde je leven zich af in de natuur en natuurlijk op de
boerderij, met kippen, varkens, drie koeien(!), ons paard David
Brown, wat kalkoenen, ganzen, geit en een paar jachthonden
Juno en Polly, waarvan Polly me echt is bijgebleven, want vooral
in het najaar gingen we op zaterdag op jacht met mijn vader, die
jager was in dit mooie gebied, wat nu een groot industriegebied
geworden is. Het jachtgebied strekte zich uit van de Brem naar
Schoonenberg in het bos.
Na een dag jagen met een volle rugzak: een paar hazen, konijnen,
fazanten, patrijzen aan de strop. Prachtige herinneringen aan
deze bijzondere tijd. Al heel jong leerde je wild schoon te
maken.In die tijd werd er ook geslacht aan huis en werd het
beste varken van stal gehaald. Vanuit de Brem naar de school
in Heijen was voor ons als kinderen een heel eind. Tussen de
middag konden we overblijven bij de familie Franzmann.
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In 1954 bouwde aannemer Kaak uit Heijen een nieuw voorhuis
tegen de oude boerderij aan, 12.000 gulden. Eind jaren vijftig
gingen mijn ouders pension aanbieden voor hele families uit
het westen, Rotterdam, Amsterdam, Breda etc. Wij, als gezin,
verhuisden in de zomervakantie naar de oude boerderij; met
zijn allen op de zolder slapen. Mijn moeder verzorgde voor
die families alle maaltijden van de dag, met tien uur koffie, ‘s
middags thee, geheel compleet, aan niets ontbrak het hen. En
dat voor de prijs van 9 gulden per dag en de kinderen tot 12
jaar half geld. Een hele bijzondere tijd voor ons als gezin, ook
omdat deze families jaren achtereen terugkwamen. Sommigen
gingen ‘s morgens mee de koeien melken en vonden op de
boerderij hun vertier. In de avond samen rond het kampvuur van
gesprokkeld hout uit het bos, gitaar, en liedjes: ”Daar bij die
molen…., Marina, Marina….Brandend zand….. Enkele families
zijn wel 6 jaar achtereen bij ons in pension gekomen.
In 1959 ben ik naar het seminarie gegaan tot 1966 en kwam dan
drie keer per jaar thuis in de vakantie. Onze moeder overleed in
1968, 57 jaar oud. Jan was 12, Willeke 14, Thea 17, Annie 19, Ben
20 en ik 21 jaar. Tot zover een enkele pennenstreek over Brem 9
in Heijen.Het leek me leuk dit stukje met een paar foto’s uit die tijd
te omlijsten.
Frits Winkelmolen
tel. 06-14920764

inkelmolen

Jan en Mina W

Jan,Wil en Thea op de schommel

Winkelmolen pension 196

3

Luchtfoto

Brem 19

63

Hèjs Nèjs
Februari 2021

11

F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN
Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a,
6598 BK Heijen

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS

(0485) - 51 34 34
info@snellenhorecaservice.nl
www.snellenhorecaservice.nl

BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

T_adv_A6.indd 1

Showroom
Hoofdstraat 15,
6598 AA Heijen

20-04-2010 10:25:18

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.
Bent u in de buurt, kom dan even
binnen en proef de echte dorpssfeer
en geniet van al onze lekkernijen.

Openingstijden:
22.00 uur
erdag 11.30 –
Dinsdag t/m zat
12.00 – 22.00 uur
zondag
art
Oktober t/m ma
00 uur
erdag 11.30 – 21.
Dinsdag t/m zat
12.00 – 21.00 uur
zondag
gesloten
maandag

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

(0485) - 51 34 34
info@feestpakketopmaat.nl
www.feestpakketopmaat.nl

Herinneringen van en aan Grada Martens-Vinck
“Sprekende mensen zijn te helpen…”

Op 17 januari 2021 overleed onze dorpsgenote Grada
Martens, 81 jaar oud. Zij overleefde haar echtgenoot
Frans precies drieëndertig jaar en negen dagen. Wie kent
haar niet, Grada en haar zoon Frits die jarenlang samen
de slagerij aan de Meidoornstraat draaiende hielden. De
kinderen Martens werden na haar overlijden overspoeld
met kaarten, berichten en telefoontjes. In veel kaarten
stonden herinneringen aan haar en de mooie winkel.
Omdat Grada zo’n bekende persoonlijkheid was in
ons dorp, hebben we in overleg met haar kinderen
Gerbrand en Hetty dit in memoriam samengesteld. We
hebben geprobeerd de mooiste herinneringen op te
schrijven. Niet alleen van ons dorp, maar ook van Grada
zelf, verwoord door haar kinderen. Haar levensloop kun
je lezen bij het parochienieuws waarin ze ook liefdevol
wordt herdacht.
De slagerij
Na het overlijden van Frans in 1988 was het nog een hele
kunst om het recept van de heerlijke worsten van Frans
na te maken.

Frans had de recepten niet opgeschreven, die zaten
in zijn hoofd. Veel proeven totdat de smaak van Frans’
worsten terug was. Gerbrand: “De goede kwaliteit van
de ingrediënten maakte de worsten zo populair.” Jaren
na het sluiten van de winkel ontmoetten Frits en Grada in
Maastricht, waar ze waren om een kaarsje op te steken in
de Onze Lieve Vrouwenkerk, mensen die vroegen: “Zijn
jullie van die lekkere Heijense worst?” Iets waar Grada
altijd trots over vertelde.
Grada heeft een groot aantal jongens leren poetsen. Ja,
je leest het goed. Jongens… leren …poetsen! Iedere
zaterdagmiddag bevolkte een aantal jonge Heijense
jongens de slagerij en de worstenmakerij om de zaak
grondig te schoon te maken. En denk maar niet dat er iets
onder de mat kon worden geveegd. Behalve het voordeel
van een zakcentje was het ook iedere zaterdagmiddag
smullen van gebakken piepers en ’s avonds van frietjes
met biefstuk. In haar territorium was Grada de Queen.
Ze kwam niet veel buiten, maar als ze buiten kwam was
ze bescheiden.
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1971: Hèjs
Frans enNèjs
Grada (trots) bij
Februarislagerij
2021 Martens.
de opening

Vrijdagmiddag voor aanvang van de carnaval:
het inschuiven van de naam van de Prins

Muziek
De hele dag stond bij Martens de radio aan. Favoriet
was Radio Maasland. Grada luisterde graag naar muziek
en bij de uitvaart hadden haar kinderen dan ook “haar”
muziek uitgezocht. Bijvoorbeeld Onz’ Lieve Vrouwke
van Lia de Haas. Ze kende veel teksten van liedjes uit
haar hoofd en zong graag mee. Ze bezocht concerten
van André Rieu in Maastricht, van Helmut Lotti en BZN
en natuurlijk van Die Original Maastaler, waar Gerbrand
en Hetty lid van zijn. Als ze een concert bezocht van de
Maastaler gaf ze steevast een rondje voor het hele orkest.
Het orkest verraste haar met serenades op haar 65e en
70e verjaardag.

geboren dat er na afloop van het fotomoment binnen
een pilsje werd gedronken. In de jaren die volgden werd
het pilsje steeds verder uitgebreid. Gerbrand: “Niet
alleen bier, maar ook koffie met vlaai, worstenhapjes,
borreltjes, nootjes en mooi opgemaakte vleesschalen. Er
werd van gesmuld. Wij verzorgden dat, want mam stond
in de winkel. Maar ze was heel gastvrij en ze vond het
supergezellig dat het hele gezelschap in haar huiskamer
zat.” Het bonte gezelschap hoefde thuis niet meer te
gaan eten en kon gelijk door naar het opbouwen van de
prinsenwagen of naar de sleuteloverdracht.

Wat ze ook nooit oversloeg was de hobbybeurs van de
Zonnebloem. Daar stonden haar klanten in de diverse
kraampjes. Hetty: “Bij elk kraampje kocht ze wat.”
Carnaval
Wat we zeker ook moeten vermelden zijn de geweldige
carnavalsgebeurtenissen die jarenlang bij de slagerij
plaatsvonden. Sinds midden jaren tachtig stond er
een aantal weken een prinsenbord prominent voor de
winkel. Daar werd op vrijdag voor de carnaval, na de
schoolcarnaval, de naam van de prins ingeschoven.
Vaste prik: een foto voor de winkel met de prins, de
dansmarietjes en Grada en Frits. De gewoonte werd

Grada en Frits met Lee Towers.
Deze foto stond jarenlang in de slagerij.

Op dinsdagmiddag was de boerenbruiloft. Je hoeft
niet te raden waar de boerenkool met de lekkere
Martens rookworsten werden bereid. Die kwamen
uit de “worstenketels” en werden gemaakt voor de
bruiloftsgasten bij Schuttershof, dit samen met Jan de
Valk die geregeld een kijkje nam in de worstenketels.
Hetty: “Mam had een zwak voor Jan de Valk.”
Voorafgaand aan de boerenbruiloft kwam het hele
boerenbruiloftteam bij Grada “moed indrinken”.
Hoogtepunt voor Grada! Dat de mensen bij haar op
bezoek kwamen maakte haar blij. Dan hoefde ze zelf niet
weg.

“Vaste prik: een foto voor de winkel
met de prins, de dansmarietjes
en Grada en Frits”
Nieuwjaar wensen
Dat mag zeker niet ontbreken in dit in memoriam.
Oude tradities in stand houden, daar hield Grada van.
Kerstmis, Moederdag en Sinterklaas en de vlag uitsteken
op hoogtijdagen. Ook het Nieuwjaar wensen was zo’n
belangrijke traditie voor Grada. Wie is niet bij haar aan
de deur geweest op 1 januari! Op het hoogtepunt deelde
ze 350 zakjes chips, marsen en snickers uit.

Worstje woensdagmiddag
Als om 12.00 u de school uitging mocht ieder kind in
de slagerij een “schiefke worst” ophalen. Het krioelde
er van de kinderen op de woensdagmiddag. Sommigen
kwamen wel vaker dan één keer langs. Waar Grada ook
aan hechtte was de Martens kalender die iedere klant
in december uitgereikt kreeg. Ze hield van spreuken.
“Sprekende mensen zijn te helpen” was er één van.
Bedankje
Kinderen Martens: “Zoveel mooie herinneringen zijn de
laatste weken met ons gedeeld. We ontvingen honderden
kaarten, berichtjes, bloemen. De hartverwarmende
berichten en telefoontjes hebben ons zó goed gedaan.
Heel hartelijk dank hiervoor!”
Lieve Grada, we hebben zo vaak naar jou gezwaaid….
Zwaai eens naar ons vanuit de hemel!

In memoriam:
Grada Martens-Vinck

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

vieringen in

maart

2021

Zondag 07 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met (onder
voorbehoud) volkszang
Zondag 14 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met (onder
voorbehoud) volkszang
Zondag 21 maart 09.30 uur
Eucharistieviering met (onder
voorbehoud) Gregoriaans koor
Zondag 28 februari 09.30 uur
Eucharistieviering met (onder
voorbehoud) volkszang

Grada werd op 27 oktober 1939 geboren op het Hoogveld
in Heijen. Het gezin Vinck telde vijf kinderen. Ze hadden een
boerderij en het was ook voor Grada van jongs af aan
meehelpen. Dankzij het creatieve koken van moeder kwam
echter niemand iets tekort. Moeder kon, net als Grada
later, van niets, iets maken. Zeker vermeldenswaardig:
Grada had graag als vertaalster op de ambassade gewerkt!
Omdat dat niet lukte, ging ze in betrekking bij de zusters.
Wat wél goed uitpakte was haar betrekking bij slagerij Janssen “den Drejer” in Boxmeer. Daar ontmoette
ze namelijk Frans, die daar werkte. Ze trouwden in 1963 en gingen op het Hoogveld wonen, waar hun
eerste kind, Hetty, werd geboren. Opa Martens had een slagerij aan de Schoolstraat en toen die plotseling werd gesloten besloot Grada deze zaak voort te zetten. Het bedrijf werd een begrip in Heijen en
daarbuiten. Gerbrand, Bert en Frits werden daar geboren. Grada speelde ook weer een grote rol bij de
aankoop van de grond waarop de voormalige Hazekampboerderij stond. Dat was in 1970. Reeds een jaar
later werd een nieuwe, moderne slagerij geopend, nu bekend als Meidoornstraat 3. De klanten kwamen
tot uit Groesbeek vanwege de hoge kwaliteit zelfgemaakte vleeswaren. Sommigen hadden een briefje van
1.000,00 gulden bij zich om te betalen! Op 8 januari 1988 overleed Frans. De manier waarop Grada met
Frits gedurende 20 jaar de slagerij heeft voortgezet dwingt hoe dan ook bewondering af. Toen Grada’s
gezondheid achteruit ging, werd de slagerij, tot grote spijt van veel Heijenaren, gesloten. Grada kreeg wel
meer tijd voor andere dingen: de kleinkinderen, de hond, visite of met Frits naar Maastricht om een kaarsje
aan te steken bij Maria. Grada was een Vinck, maar ze vloog niet zo graag uit. Ze was eigenlijk meer een
huismus. Thuis ontving ze graag en stond koffie met iets lekkers klaar. De laatste tijd ging het langzaam
minder met Grada. De vele jaren van hard werken eisten hun tol. Na een ziekbed van 3 weken overleed
ze op 17 januari 2021. Als de kinderen zeiden dat ze zich toch wel zorgen maakten, antwoordde Grada:
“Morgen spring ik weer over de heg en de struuk, als ze maar niet te hoog zien”. We hadden het nog graag
gezien Grada. Dat je nu mag rusten in vrede.

Vastenactie: werken aan je toekomst

In 2021 vraagt de Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en
eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Met hulp van de Vastenactie volgden al meer dan vierduizend
mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of
voortgezet onderwijs. In 2021 steunt de Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder
meer in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Verder helpt de Vastenactie bij het opstarten van een eigen
onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar de Vastnactie aan bijdraagt:
• € 24,-: technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen
• € 40,-: een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
• € 200,-: een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
• € 360,-: een startpakket ‘opstarten groentewinkel’
Meer informatie kunt u lezen op www.vastenactie.nl.
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Wonen in Heijen….
Dit onderwerp is “hot” in Heijen en daarom kwamen we op het idee om in
samenwerking met Hèjje Mojjer in april een speciaal themanummer hierover
te maken. Heb je een idee over Wonen in Heijen’ Waarom in Heijen? Hoe wil
je wonen? Wensen? Waar? Hoe maken we samen Heijen nog aantrekkelijker
om te wonen? Wat is belangrijk voor jou en Heijen? Wat zou er vooral moeten
gebeuren? Laat het ons weten. Stuur een mail naar dorpsblad@heijen.info en wij
nemen contact met je op.
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Welkom in Heijen, Noud!
Ook de Boommarterstraat is
blij, deze keer met de
komst van Noud Hubbers. No
ud is het eerste kindje
van Marije Kusters en Marco Hub
bers. Ook deze jonge
ouders, namens de redactie Van
harte gefeliciteerd!

durf jij de

uitdaging aan?

Ondersteuning nodig
bij het huishouden?
PrivaZorg helpt u graag

Waarom PrivaZorg?

Worden de zware taken in
het huishouden u teveel?
Of merkt u dat het niet
meer zo goed lukt om uw
huis leefbaar en schoon te
houden?

• Een vaste zorgverlener
(m.u.v. vakantieperiodes)

Bel voor meer

uk
voor ste uitje
hele g het
ezin!

• Zorg op een vast moment
• Kwaliteit en persoonlijke
aandacht zijn voor ons
belangrijk
• Geen wachtlijst
Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

informatie:

T. 088 - 600 93 18
PrivaZorg
Maas & Waal

In
speedltoor
uin
het le

www.privazorgmaasenwaal.com
info@privazorgmaasenwaal.com

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

Burgemeester Hans Teunissen,
een nadere kennismaking
In de 11 jaar dat het Hèjs Nèjs nu bestaat was dit de derde
keer dat we naar een Gennepse burgemeester gingen
voor een interview. Marlies de Loo en Peter de Koning
gingen voor, maar nu is de 57-jarige Hans Teunissen
al een maand of vier onze burgemeester. Hoogste tijd
voor een nadere kennismaking. Echter in coronatijd is
alles anders, dus ook bij interviews is het aanpassen. De
burgemeester heeft een voorbeeldfunctie en wilde maar
één persoon ontvangen. Zo kon het gebeuren dat onze
notulist met de laptop bij hem op bezoek ging en jullie
interviewer thuis op WhatsApp de vragen zat te stellen.
Toch had dit ook wel wat!
Eerst maar wat personalia
Hans Teunissen werd geboren in Ysselsteyn in NoordLimburg en dat is te horen. Hij heeft “ons” mooie Limburgse
accent, het klinkt vertrouwd. Het schept een band.

Hij is getrouwd, heeft drie kinderen die alle drie al
uitgevlogen zijn. Kleinkinderen zijn er (nog) niet. Hij woont
nu nog in Venray, maar binnenkort vindt de verhuizing
plaats naar Gennep. Burgemeester: “Ik ben de eerste
burgemeester in 47 jaar die in Gennep gaat wonen.”
Opleiding en carrière
Hans Teunissen is breed opgeleid. Zowel op bestuurlijk
en arbeidskundig gebied, als op het gebied van
gebiedsontwikkeling heeft hij de nodige kennis opgedaan,
werkte als arbeidskundige en personeelsfunctionaris en
had een eigen bedrijf. Het bestuurlijke vond hij het meest
interessant en zo kon het gebeuren dat hij toetrad tot een
politieke partij (D66) en hij plaats nam in de gemeenteraad
van Venray, zijn woonplaats. Later volgde de functie van
wethouder en werd hij lid van Gedeputeerde Staten
van Limburg.
Vraag, wat trok u aan in de functie van burgemeester en
waarom Gennep?
Antwoord: “ik werk graag in openbaar bestuur en met
mensen. Ik hou van de mensen uit onze regio. Mijn opa
kwam uit Oeffelt. Omdat ik uit een dorp kom werk ik
graag in een kleine gemeente, waar ik makkelijker tussen
de mensen kan staan. Gennep is qua inwonertal niet
groot, maar het heeft veel ambitie en er gebeurt van
alles. Het is een aantrekkelijk, authentiek stadje. Maar
het was niet zo dat ik in wieg al wist dat ik burgemeester
wilde worden…”
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U bent nu vier maanden burgemeester, wat is
u in positieve zin opgevallen?
De burgemeester: “De meeste mensen die ik gesproken
heb denken over veel dingen hetzelfde als ik.” Hij is
positief verrast over het hoge voorzieningenniveau, de
winkels, scholen enzovoort. “Dat moeten we vasthouden
en dat is een uitdaging. Niet al die voorzieningen zijn
vanzelfsprekend! Omdat er tegenwoordig meer ouderen
zijn dan jongeren, dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld
sportverenigingen.”

worden gehouden. Je moet het als gemeenschap samen
leefbaar houden! Werkgroep Historisch Heijen vind ik
een goed voorbeeld. Er is veel binding in Heijen. Koester
de bindingen en cohesie.”
In januari stond er een groot artikel in het Hèjs Nèjs over
de MFA, zodat we nu op de hoogte zijn van de stand van
zaken die spelen.

“Er is veel binding in Heijen.
Koester de bindingen
en cohesie.”

Screenshot thuis gemaakt op WhatsApp

En is er al wat tegengevallen?
Wat de burgemeester jammer vindt is dat zoveel
evenementen door corona geen doorgang konden
vinden. Geen feesten, geen bijeenkomsten. Hierdoor
kun je minder snel contact maken en minder
“verbinden”. “Hopelijk is het snel voorbij en kunnen
we weer naar onze normale activiteiten en de logische
ontmoetingsmomenten.”
In de Heijense gemeenschap is best veel zorg over
de uitbreiding van de industrie, we voelen soms of
we “vermorzeld” worden door de expansiedrift
van de bedrijven op de terreinen rondom ons dorp.
Hoe houden we het dorp leefbaar?
Burgemeester Teunissen: “Heijen is een fantastisch
dorp. De industrieterreinen zijn er altijd al geweest. Het
groeit nu misschien wat harder en er moet gelet worden
op het evenwicht. De gemeenschap moet hecht blijven
zoals het altijd was. Er zijn nieuwe impulsen, denk aan
woningbouw en de multifunctionele accommodatie. Ik
vind het jammer dat Heijen zich soms minderwaardig
voelt in de gemeente. Er zijn nu veel zaken gaande
die helpen positief naar de toekomst te kijken. Let op
de kansen die er zijn! Voorzieningen moeten in stand
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We hadden het net al over corona, hoe ervaart u
verder de maatregelen, de lockdown, de avondklok?
Het algemene beeld, meent de burgemeester, is dat de
genomen maatregelen in de gemeente keurig worden
opgevolgd. Er zijn geen excessen gemeld. “Ik houd
hierover regelmatig contact met de politie, boa’s en
bijvoorbeeld ook de huisartsen. Er zijn wel wat pieken in
uitbraken geweest, maar dat was vaak binnen families.
De inwoners volgen de maatregelen op, zorgen voor
elkaar en geven aandacht aan hun omgeving. Positief
effect! Het zit in het DNA van de Gennepenaren en daar
ben ik trots op.”
Vindt u dat de Tweede Kamerverkiezingen nog
moeten worden uitgesteld?
“We hebben alles coronaproof voorbereid, de leden
van de stembureaus worden hierop geïnstrueerd. We
kunnen veilig stemmen garanderen. En wat prettig is:
de kwetsbare groep mensen die 70+ is, mag per post
stemmen. Er zijn in onze gemeente 2900 personen 70
jaar of ouder.”
We zagen u in een filmpje waarin u van harte het
virtueel wandelen naar Rome aanbeveelt, een actie
opgezet door Gennep Vitaal. U wandelt mee, toch?
Burgemeester: “Ik heb wandelafspraken met de
wethouders. We houden de kilometers bij. Soms sturen
we foto’s of een filmpje.” De baan van burgemeester
vraagt ook werktijd buiten de gewone werktijd. Als hij
in Gennep woont, is dat gemakkelijker, kan hij op de
fiets overal naar toe. “Ik voel mij hier goed thuis, heb
mijn draai wel gevonden. Maar ik zal blij zijn als de
coronamaatregelen voorbij zijn.”

We hebben ook ergens gehoord dat u een groot
liefhebber bent van biatlon (langlaufen en schieten –
red.) bent. Klopt dat?
Zelfs op afstand zien we de ogen van Hans oplichten. “De
allermooiste sport.” Hij houdt elke wedstrijd bij. Hij weet
precies wie bovenaan staan in de wereldbeker. Hij leest
een Duitstalig biatlonblad en is supporter van vooral de
Zweedse biatlon sporters. Hij heeft in het Amerikaanse
Lake Placid, waar in 1980 de Olympische Winterspelen
zijn gehouden, zelfs een keer geschoten en wedstrijden
bijgewoond in Hochfilzen en Gelsenkirchen. Ook zijn
echtgenote is grote fan van deze sport. De burgemeester
is sowieso een fanatieke sportman. Hij houdt van
hardlopen en wielrennen.
Carnaval, zit dat nog in het bloed?
Jawel, nou en of. “De periode voor de carnaval vind
ik eigenlijk het leukst. De zittingsavonden, de Prinsen
carnaval die uitkomen, de sleuteloverdracht. Het past bij
het groepsgevoel. Carnaval is naar mijn mening positief
veranderd. Er wordt veel aandacht besteed aan mooi
verkleden, leuke muziek, veel buitengebeuren. Het gaat
niet alleen om het drinken maar juist om het samenzijn!
Ik ben vroeger wel bij de jeugdcarnaval geweest. Ik kijk

uit naar volgend jaar om alle evenementen bij te mogen
wonen. Al zul je de burgemeester niet op de tafel zien
dansen!” “Waarom niet”, vragen wij ondeugend. Nee,
toch maar niet, haha!
Nog andere hobby’s dan het burgemeesterswerk
en sport?
Muziek, zegt hij zonder aarzelen. Hij houdt een boxje
voor de camera in de computer zodat jullie verslaggever
dit ook even kan zien. Als het even kan zet hij ook tijdens
het werk muziek op. Favoriet: barokmuziek en Zweedse
rockbands, bijvoorbeeld de Flower Kings.
Tot slot
Na het gesprek kletsen we nog even na. Burgemeester
Teunissen zou graag na de corona door ons een middagje
worden rondgeleid langs de Highlights van Heijen. Dus
het ziet er naar uit dat we een heuse “date” hebben.
Dat is een uitdaging. We gaan er iets moois van maken,
burgemeester, dat is zeker….
En dan moet de burgemeester snel naar een 100-jarige,
een pater in de Libermannhof….
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KONINGSVEN - DE DIEPEN

Wij maken samen met u bouwplannen
Aanbouw

Aanbouw

Samen toewerken naar doelgerichte
Aanbouw bouwplannen

Aanbouw

(foto toekomstbeeld: Kruijsen Foto Design, 2012)

natuur in ontwikkeling

WWW.KONINGSVEN.NL

Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147
030 47 • info@theunissenbouw.nl
• Heikampseweg
www.theunissenbouw.nl
Heikampseweg
71, 6598 BS Heijen • 0614703047
71, 6598 BS Heijen • 0614703047

info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047
Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047
1, 6598 BS Heijen • 0614703047
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
ouw.nl • www.theunissenbouw.nl

Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?
Wij nemen nog patiënten aan!

Wij kunnen u bieden:
- Tandarts
- Implanteren
- Mondhygienist
- Tandprotheticus
- Tandtechniek

Prothese reparaties klaar
terwijl u wacht.
Weekend en ‘s avonds
06 46774514.

Europaplein 2 6591 AV Gennep Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl www.deenenmondzorg.nl
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Wat is uw
huis waard?
Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

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

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

Ik en mijn Hejsdier
Eind januari, op een gure zaterdagochtend mochten wij Cas,
Guus en hun jonge, vrolijke hond Sepp op de foto zetten! Even
een frisse neus halen op de dijk die op dat moment bewaakt
werd door de Dijkwacht, die we daar toevallig ook nog tegen
het lijf liepen! Geweldig veel prikkels voor dit bolletje krulletjes
wol, maar wat deed hij het fantastisch! Geen regenplas was
hem te nat, geen genoeg kon hij krijgen van stukjes rennen en
voor netjes zitten kon hij ook het geduld opbrengen. Wat een
fotomodellen die mannen!
Hallo allemaal
Wij zijn broers Cas (11 jaar) en Guus (net 10 jaar geworden
een dag na de fotoshoot) Hermsen en wonen samen met onze
vader Tom, moeder Pien en ons geweldig leuke maatje Sepp
op Heesweg 6.
Sepp is geboren op 17-09-2019 als Valentino Vivre la Vie. Vivre
la Vie is zijn stamboomnaam. Wij kunnen goed onthouden
wanneer Sepp jarig is, want Sepp is in september jarig, de
eerste 3 letters zijn dus hetzelfde. Cas en Guus zouden er in de
toekomst heel graag nog een hondje bij willen. ‘Misschien dat
ze die dan “Tember” zullen noemen’, grapt Cas. Sepp is een

Heijse Kids & Co.

Barbet, de eigenschappen van dit ras zijn dat het zachtaardige
honden zijn, ze niet verharen en stinken en ze zouden op papier
goed te trainen zijn.
De geboorteplaats van Sepp is Niederdorf in Duitsland. Guus en
mama zijn hem met de Amerikaanse buurvrouw gaan ophalen
met een overnachting 5 km van Sepp vandaan. Op de heenweg
hebben ze er 7 uur over gedaan en terug wel 9 uur! Want Sepp
had natuurlijk nog nooit lang in een auto gezeten en moest af
en toe een plasje doen. Ook zat het verkeer erg tegen en was
het heel slecht weer. Ze hebben er veel voor over gehad om
hun nieuwe vriendje op te halen!

“We wilden het rustigste hondje uit het
nest en we wilde heel graag een bruine,
dus zo kwamen we op Sepp uit.”
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achter hem aanrennen. Dat vinden we echt niet leuk! We liggen
ook wel eens helemaal in een deuk om hem! Vooral die keer
toen papa hem zijn leesbril opzette (zie foto)!
Toen mama en Cas boven in quarantaine zaten, was Sepp,
terwijl hij niet naar boven mag, ons een paar keer stiekem
komen opzoeken. Dit vonden wij niet zo erg, want we misten
hem zo erg!
Wat we verder nog willen vertellen is dat tijdens de puppycursus,
als wij dan kwamen kijken, alle honden braaf deden wat ze
moesten doen, alleen Sepp was steeds afgeleid en wilde
continu naar ons toe lopen. Toen zei mama dat het verstandiger
was om maar niet meer te komen kijken!”

We zijn met Sepp ook naar een puppycursus geweest bij HSV
Noord-Limburg. De puppycursus ging hartstikke goed! We
hadden leuke begeleiding en ontmoetten veel leuke andere
hondjes en baasjes. We zijn nog doorgegaan met de volgende
cursus, maar dat was niet zo’n succes. Sepp wilde eigenlijk alleen
maar spelen. Hij was met alle andere hondjes bezig, en lette niet
op wat mama zei! Lieve Sepp blijkt echt een gezelligheidsdier!

Sepp ligt altijd voor het raam lekker op zijn matrasje naar
buiten te kijken. Er zijn verschillende opa’s en oma’s die met
hun kleinkinderen langs komen lopen om naar Seppie te
komen zwaaien!
Moj, dat deze lieve krullenbol niet alleen de familie Hermsen
blij maakt, maar ook andere mensen in Heijen, zeker in deze
bijzonder heftige tijd….
Vrolijke groetjes vtan Cas en Guus en een poot van Sepp!

Hoewel hij al de commando’s zit, af en blijf kent en zelfs kan
apporteren, willen we graag na de coronacrisis nog een
behendigheidscursus met hem gaan doen. Wij zouden het
heel leuk vinden als Sepp wat beter gaat luisteren als hij los is.
Vooral Cas is heel veel met de hond bezig, met trucjes leren en
spelen. We denken dat Cas, net als Sepp, heel blij gaat worden
van een cursus samen doen.”

Heb jij ook een leuk hejsdier en wil je die aan ons voorstellen,
stuur dan een mailtje aan dorpsblad@heijen.info

Uitlaten
Papa Tom loopt iedereen ochtend voor 08.00 uur en elke avond
na 23.00 uur. Mama Pien loopt iedere dag minstens 2 keer een
half uur. Cas en Guus lopen samen meestal net voor of net
na het avondeten met Seppie. Verder gaan we vaak naar het
Afferdse bos en naar de Maas (dan kan Sepp lekker zwemmen,
al durft hij nog niet met z’n voeten van de grond).
Voer
Hij krijgt ’s ochtends na de wandeling een bakje brokjes en ook
’s avonds na de warme maaltijd. Hij heeft tot en met 7 maanden
alleen maar vers vlees gekregen. En na 7 maanden zit hij nu
op 70% vleesbrokken. Als we vragen of Sepp ook wel eens
ondeugend is, klinkt er een volmondig jaaaaah! “Als hij losloopt
komt hij echt niet zomaar terug als je hem roept. En soms rent
hij het huis uit als de deur open staat. Kunnen wij met z’n allen
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Het keienproject
De tweede lockdown is een feit en de basisscholen
moesten helaas weer sluiten. Na de kerstvakantie
begonnen we weer met het digitaal lesgeven. Alle
kinderen loggen 4 keer per dag via Teams in en krijgen
dan instructie van de leerkracht. De juffen op bassischool
de Heggerank proberen alle instructies zo goed mogelijk
te geven. Ook wordt er tijd en ruimte vrijgemaakt om
af en toe te bewegen, filmpjes te kijken, een grapje uit
te halen, te kletsen en spelletjes te spelen. Toch is het
anders dan de eerst lockdown. Het weer buiten is guur
en het is vroeg donker. De kinderen zitten meer achter
hun chromebook, computer of laptop en komen minder
buiten. Dit was de aanleiding om het keienproject in
Heijen te starten. We wilden namelijk alle kinderen naar
buiten krijgen! Alle kinderen kregen een instructiefilm
opgestuurd waarin ik, juf Gwenda, instructie gaf over wat
ze moesten doen.

blijft als het gaat regenen. Verstop de kei ergens in Heijen.
Toen kon de keienjacht beginnen. Als de kinderen een kei
hadden gevonden mochten ze deze oprapen en konden ze
met de kei op de foto. Daarna mochten ze de kei ergens
anders verstoppen of eventueel één dagje thuis bewaren.
Het doel was natuurlijk om zoveel mogelijk keien te vinden
en deze weer ergens te verstoppen.

De instructie was als volgt:
Ga op zoek naar een kei. Een grote, platte en ronde kei
waar je goed op kunt tekenen. Maak een mooie tekening
op de kei en zorg dat je hem signeert door je naam of de
letter H van de Heggerank erop te zetten. Als je de kei
mooi versierd hebt, lak hem dan af zodat de kei ook mooi

Mochten jullie nog ergens gekleurde keien vinden met
eventueel namen of de letter H erop, dan weten jullie
waar deze vandaan komen!

De kinderen waren reuze enthousiast en dagelijks kwamen
ze even bij het raam van mijn klas alle keien laten zien die
ze gevonden hadden! Ook op de Padlet (internetpagina
waar je foto’s kunt plaatsen) werden regelmatig foto’s
geplaatst. Het was een succes. De kinderen gingen erop
uit en werden iedere dag enthousiaster. Via deze weg wil
ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie inzet.
Door de kinderen uit Heijen is dit een geslaagd project
geworden. Het was KEI gaaf!

Filmpje?
https://youtu.be/-v2nfjbGy-k
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Uw bank dichtbij

Het coronavirus
raakt ons allemaal!

• Bancair
• Alle verzekeringen
• Administratie
• Alle hypotheken
• Belasting

Past. Vullinghsplein 10 - 12
5975 DJ Sevenum
077 - 467 8150
Wij staan voor u klaar
op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur.
Buiten kantoortijd ook
mogelijk op afspraak.

www.leefvrij.nu

Jill

Het is belangrijk dat u weet dat wij
voor u klaar staan. Juist nu.
Echter vriendelijk verzoek om eerst
via e-mail of telefoon contact met
ons op te nemen.
Het is niet ﬁjn om te moeten vragen,
maar we hopen op ieders begrip.
Dit om u en onze medewerkers te
beschermen!

Dorpsstraat 78a
5851 AL Afferden
0485 - 531 577

Koen

Pim

Jorien

Yannick

Namens ons gehele team wensen wij u heel veel sterkte waar nodig!
Theo

Ed

Janneke

Marloes

Mariet

OPEL
BEDRIJFSWAGENS
mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

Richard

Jolanda

Erik

Laura

Petra

Peter

Vince,Wil en Ron

De Gennepse Boa’s: “Liever van tevoren goede
afspraken maken dan achteraf handhaven…”
Deze zin tekenden wij op tijdens het interview met de Boa’s die,
zoals jullie weten, tegenwoordig veel meer in het straatbeeld te
zien zijn dan vroeger. Het leek ons in deze coronatijd wel mooi
om eens met onze Boa’s te gaan praten en naar hun ervaringen
in onze gemeente te vragen.
We spraken met Wil Withoot (55) en zijn jonge collega Vince
van der Cruijssen (19). Vince is pas sinds een jaar werkzaam als
Boa en leert veel van zijn oudere collega’s. Ook in dit team,
de 55-jarige Ron Vermeulen, maar die was niet bij ons gesprek
aanwezig. Hij heeft 33 jaar ervaring bij de vrijwillige brandweer.
Wat betekent Boa precies?
Het is de afkorting van Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
De Boa’s zijn geen politiemensen maar dragen wel een
uniform met een steekwerend, kogelwerend vest. Zij hebben
een portofoon bij zich die rechtstreeks is aangesloten op
de Meldkamer Politie in Maastricht. Verder hebben ze voor
noodgevallen handboeien bij zich. Zij worden overal in de
gemeente ingezet als handhavers van de openbare ruimte,
Boa’s zijn niet in dienst van de Politie maar van de Gemeente.
De Boa’s zijn voortgekomen uit de vroegere Stadswachten.

Dit waren zogenaamde Melkert banen. “Er best veel misverstand
over handhavers,” zegt Wil. “Veel mensen denken bij ons aan
parkeerwachters maar het werkveld van handhavers is veel
breder. Zij hebben opsporingsbevoegdheid en zijn aangesteld
als gemeentelijk toezichthouder. Denk aan aanpak van overlast
van zwerfvuil en vandalisme, fietswrakken, hondenpoep,
foutgeparkeerde auto’s, jongerenoverlast.
Wij handhaven de visserijwet, drank- en horecawet, de milieuen afvalstoffenverordening en houden toezicht op het veilig
laten verlopen van evenementen conform de vergunningen
die afgegeven zijn door de gemeente. We hebben
opsporingsbevoegdheid, kunnen boetes uitschrijven, houden
verdachten aan en houden identiteitscontroles en controle op
de huisvesting van arbeidsmigranten. En met de uitbreiding
van ons takenpakket hebben we geweldsbevoegdheid. Wij
zorgen er eigenlijk voor dat de gemeentelijke kernen veiliger
en leefbaarder worden.” De heren zijn dus heel breed inzetbaar.
“Ieder dag een ander avontuur,” zo vatten ze het samen.
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Wat is het verschil tussen de Boa’s en de politie?
“De politie is tegenwoordig landelijk en houdt zich vooral
bezig met fraudezaken en grote criminaliteit. Wij zijn volledig
gespecialiseerd in het bevorderen van de leefbaarheid en de
aanpak van de “kleine ergernissen”. De politie is dus landelijk
aangesteld en de Boa in een aangewezen gebied.”

Omdat we van de boa’s niet veel foto’s hadden hebben we deze pagina
opgevrolijkt met mooie Heijense winterlandschapsfoto’s

Wil komt uit de kleinmetaal, maar door de crisis in de bouw
raakte hij vijftien jaar geleden zijn baan kwijt. Hij liet zich
omscholen naar handhaver, haalde alle benodigde papieren
hiervoor en werkt nu al zeven jaar in de gemeente Gennep.
Om up-to-date te blijven moeten de handhavers ook geregeld
op cursus. Vince wist al heel jong dat dit beroep hem wel paste
en deed de opleiding tot handhaver bij het ROC. Hij moet nu
nog in vijf jaar vier extra cursussen volgen.
Wat is er zo mooi aan jullie werk?
Wil lost graag problemen op, zonder bekeuringen. Dat je een
adviserende functie hebt, spreekt hem aan. Preventief ervoor
zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Vince: “Wij zijn
breed inzetbaar en dat maakt het zo aantrekkelijk. Scherp
zijn, situaties inschatten, gezond verstand gebruiken en de
veiligheid op de eerste plaats zetten.” En beiden zeggen:
“Handhaven is het laatste redmiddel.”

“Handhaven is het laatste redmiddel.”
Hoe gaan jullie om met kinderen die de fout in gaan?
Antwoord: Als ze jonger zijn dan 16 jaar spreken we de ouders
aan en soms sturen we ze door naar Bureau Halt. Jeugd boven
de 16 benaderen we als volwassenen.
Over het algemeen, wat vinden jullie van de inwoners van
Gennep? “Van 90% van de mensen heb je helemaal geen last
en de overige 10%, ja die moet je soms aanspreken, maar door
het preventief aanwezig zijn, houden wij het onder controle in
de gemeente.
Anekdotes, altijd leuk
Wil: “In de tijd van de terroristische aanslagen een paar jaar geleden
moesten we natuurlijk extra op de veiligheid letten. En dus hadden
we voorafgaande aan de Mèrtzitting alle toegangswegen met
onze auto’s geblokkeerd. Na afloop van de Mèrtzitting kwamen
we terug bij onze auto en daar stonden toen tientallen lege flesjes
Flügel op. Voordat we konden gaan rijden moesten we die er wel
eerst afhalen. Daar konden we wel om lachen.
Ook leuk om te vermelden was dat een cameraploeg van L1 een
keer een hele dag met ons is meegelopen tijdens de carnaval.
We moesten toen extra aandacht besteden aan plastic confetti,
want die was verboden. Dat hadden wij van tevoren ook goed
gecommuniceerd met de carnavalsverenigingen. We waren er

trots op dat we nergens hoefden op te treden. Het was een
mooie ervaring en leuk dat later op tv terug te zien.”
Zorgen?
Wat de heren zorgen baart is de toenemende overlast van
drugscriminaliteit. Zo hebben zij al drie keer vaten met drugsafval
gevonden langs de oprit naar de A77 richting Duitsland. Dat is ook op
het nieuws geweest en heeft in de krant gestaan. Ook zien ze toename in
overlast op straat in de avonduren. Wat ook opvallend is, als er overlast
is van jongeren dat deze bijna altijd uit een andere gemeente komen
“om hier te komen vervelen”. Laatst stond er nog een hele groep
jongeren met auto’s op het parkeerterrein tegenover Jan Linders te
samenscholen en te racen. De heren hebben er enkelen van staande
kunnen houden.
Hebben jullie nog meer hobby’s dan het Boa-werk?
Vince is scheidsrechter bij het amateurvoetbal en Wil gaat graag
naar de sportschool, maar die is nu gesloten. Gelukkig heeft hij
een 7-jarige kleindochter, daar gaat ook veel vrije tijd in zitten….
Tot slot, hoe kunnen we jullie bereiken?
Tijdens kantooruren kun je bellen naar het gemeentehuis,
telefoonnummer 0485-494141 en buiten kantooruren kun je
contact opnemen met het algemeen telefoonnummer van de
politie, telefoonnummer: 0900-8844. Wij zijn 6 dagen per week
in touw en op verschillende dagen tot 22.00 uur. Goed dat ze
er zijn, onze Boa’s!

Bijdrage Werkgroep Historisch Heijen.

Op verzoek van Werkgroep Historisch Heijen maken wij voortaan in elke uitgave van het Hèjs Nèjs plaats voor een
onderwerp uit hun uitputtende voorraad mooie anekdotes. Wekelijks plaatsen zij een onderwerp van Historisch Heijen op
Facebook (elke zondagmorgen om 11 uur). Maandelijks wordt ook een van deze onderwerpen in het Hèjs Nèjs opgenomen.
Postagentschappen
Zo gemakkelijk als we vandaag de dag informatie met elkaar delen, zo bewerkelijk ging dat vroeger. Het gaat dan over
de tijd van de telegrammen, brieven en postkaarten. Even een bedragje overboeken via je smartphone was er natuurlijk
nog niet bij. Het was de tijd van cheques, postwissels, spaarbankboekjes, enz. Had je cashgeld nodig, dan meldde je je
aan het loket van een postkantoor of bank. De beheerder van het postkantoor kon je helpen bij het invullen van lastige
formuliertjes en allerhande vragen beantwoorden. De postkantoorhouder was een onmisbare figuur in het functioneren van
de dorpsgemeenschap. In Heijen was de eerst bekende postlocatie café Boekhold / De Roskam. Postbode was Piet Boekhold.
Andere bekende namen waren Jacques Grevers en zijn vrouw Elisabeth, bekend onder de naam Sjaak de post en
Betje. Postbezorging ging per fiets (dagtaak) en bij gladde wegen te voet. Betje zorgde voor het doorsteken van de
telefoongesprekken, zonder dit doorsteken kon er geen gesprek plaatsvinden. In 1960 volgde Chris Wilbers hen op, hij was
zowel kantoorhouder als bezorger. Zijn kantoor was gevestigd op de hoek Meidoornstraat/Nieuwwijkstraat.
Natuurlijk werd er voor het uitgebreide bezorgingsgebied van Heijen een beroep gedaan op hulpbestellers: Gerrit Gisbers
(Gies de post), Jan Lamers (Klompe Jan), Wim Verhoeven en Harrie Willems.
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Agenda en belangrijke telefoonnummers

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.
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:
hans.boekholt@heijen.info kosten
per jaar: € 25,- exclusief verzendkosten; inclusief verzending in
Nederland€ 65,-.

(Onder voorbehoud)

Agenda

In verband met het coronavirus is er
nog altijd veel onzekerheid in hoeverre
activiteiten en evenementen gehouden
kunnen worden.
Daarom zijn in deze agenda alleen
activiteiten opgenomen waarvan op dit
moment (7 februari 2021) de mogelijkheid
bestaat dat zij de komende tijd doorgang
kunnen vinden.
Vrijdag 5 maart 2021
10.30 uur D’n Toomp
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner
Zaterdag 20 maart 2021
20.00 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
BKB-wedstrijd Kruisboog

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Zondag 21 maart 2021
10.30 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
BKB-wedstrijd Kruisboog

Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar
hejjemojjer@heijen.info of bel naar
06 33835726.

Vrijdag 26 maart 2021
20.00 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond

Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen de
site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info

Vrijdag 2 april 2021
10.30 uur D’n Toomp
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Erica Reintjes
Angeline van Tankeren
Marita Wit

Maandag 5 april 2021
11.00 uur Manege De Kleine Hoef
Schutterij/Gilde Sint Dionysius Rommelmarkt

Verspreiding:
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Jan Teerling
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Foto’s en teksten worden zoveel
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Verschijning:
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Inlevering kopij:
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De volgende Hèjs Nèjs
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Vrijdag 9 april 2021
20.00 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Finale Dorpencompetitie Kruisboog
Zondag 18 april 2021
10.30 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
BKB-kampioenschap Kruisboog
Vrijdag 30 april 2021
20.00 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond
Zondag 2 mei 2021
14.00 uur Schietterein “De Maasarm”
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Koningschieten
Vrijdag 7 mei 2021
10.30 uur D’n Toomp
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner
Zaterdag 8 mei 2021
Schietterein “De Maasarm”
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
2e Open Kruisboogwedstrijd op de wip
Vrijdag 14 mei 2021
19.30 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Kruisboogschieten en darten
Vrijdag 21 mei 2021
19.30 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Kruisboogschieten en darten
Vrijdag 28 mei 2021
20.00 uur D’n Toomp
Schutterij/Gilde Sint Dionysius Dartavond
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

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

0900 - 8844

Wijkagenten:
Maikel Brouwers: maikel.brouwers@politie.nl - 06-22557760
Anthony van Baal: anthony.van.baal@politie.nl - 06-11356053
Deze nummers NIET GEBRUIKEN in spoedgevallen. Bel in
geval van spoed: 112
Boa’s:
Tijdens kantooruren gemeentehuis 0485-494141,
anders algemeen telemoonnummer politie 0900-8844
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:		
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:		
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		
Apotheek:
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		

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

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

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp)
Proteion Thuisbegeleiding		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance
Nijmegen en Omstreken		
Dierenhotel De Mère, Balgoij		
www.mere.nl

024 – 3550222
024 - 6414982

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

