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Wonen in Heijen, Iedereen een Kasteel

Wat maakt Heijen toch zo bijzonder?
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U bent van harte welkom

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

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

Heijen

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

over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke 

acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons 

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

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

over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. 

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

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

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!
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Wonen in Heijen, Iedereen een Kasteel….
My home is my castle, zeggen de Engelsen en natuurlijk klopt dat. De situatie in Heijen 
is zo dat alleen José en Ysbrandt Roovers effectief in een castle wonen, maar zeg nou 

zelf, wonen wij niet allemaal in een soort van castle? Jullie verslaggever was een aantal jaren geleden in een township in 
Kaapstad en ik zweer het je, je durft amper om je heen te kijken. Huizen? Krotten zul je bedoelen. En daar wonen ze met z’n 
honderdduizenden. Dan zijn wij in Heijen toch gezegend, iedereen een dak boven zijn of haar hoofd en niemand slaapt onder het 
viaduct. De huizenmarkt is “hot”, ook in de politiek. Er moeten in Nederland in de komende tien jaar één miljoen huizen worden 
gebouwd. Oké, dat is een gegeven en dan kunnen er toch best een stuk of wat onze kant uitrollen, toch? Want er zijn heel veel 
jonge Heijenaren, die nu nog thuis wonen maar heel graag in Heijen willen blijven wonen. Dat moet ook gebeuren, willen we geen 
vergrijsd spookdorp worden, zonder school, verenigingen of andere faciliteiten. Ook mensen van “buitenaf” staan te dringen om 
in ons dorp te komen wonen. Welkom! Vereniging Hèjje Mojjer zit er bovenop bij de politiek en je wil niet weten hoeveel water er 
al door de Maas is gegaan bij de ontwikkeling van allerlei plannen om de leefbaarheid in Heijen aanmerkelijk te verhogen, u las er 
al veel over in vorige edities. Deze Hèjs Nèjs staat vrijwel geheel in kader van ‘Wonen in Heijen’ en ja, ’Iedereen een Kasteel.’ Deze 
uitgave had niet kunnen verschijnen zonder de hulp van het bestuur van Hèjje Mojjer, dat ons op weg geholpen heeft bij het vinden 
van de onderwerpen en het aandragen van vragen. Waarvoor onze hartelijke dank. We verklappen nu verder niets over de inhoud 
en wij wensen u veel kijk- en leesplezier. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier. 
De redactie
PS Foto voorpagina komt van Wilco de Rijck, waarvoor onze dank.
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Een belangrijk deel van mijn bestaan op onze veelzijdige 
aardbol heb ik doorgebracht binnen de grenzen van het 
dorp Heijen: van de 816 maanden die ik heb kunnen turven 
waren dat er 800. Alleen in 1973/1974 woonde ik het 
grootste deel van de week hartje Veluwe, met zo’n groen 
pak aan om bij te dragen aan de veiligheid van het land, 
meer in het bijzonder om de Russen buiten te houden. Het 
was immers de tijd van de koude oorlog.

Op een door Hèjje Mojjer georganiseerde bijeenkomst 
konden de aanwezigen opsommen wat positief is aan 
het wonen in Heijen en ook wat daar inbreuk op deed. 
Tactisch om met het positieve te beginnen. Dat gaf 
een gevoel van: nog niet zo gek en het leidde af van de 
negatieve ontwikkelingen in en rond Heijen, die zeker ook  
worden ervaren.

Veel inwoners kennen elkaar, op zijn minst van gezicht. 
Een knikje of een kort of langer gesprekje als je elkaar 
tegenkomt is dan gebruikelijk. Moet je in Amsterdam niet 
doen: luister maar eens naar Najib Amhali als ie vertelt 
over zijn verhuizing van een Noord-Hollands dorp naar 
Amsterdam. Als ie iemand groet tijdens het passeren wordt 
hem gevraagd of ie nog wel goed bij zijn hoofd is en of ie 
wat moet……

En natuurlijk is het bruisende verenigingsleven een belangrijk 
onderdeel van het aangenaam wonen. Maar ook het zorgen 
voor elkaar, via De Zonnebloem of gewoon omdat je zorg 
hebt voor je buren en andere medebewoners. En wat Heijen 

wel heeft en de andere kerkdorpen in de gemeente Gennep 
niet: het bos. Wat is er mooier dan een bos waar je zo vanuit 
het dorp naar toe loopt. Dan is er nog de charme van de 
ligging aan de Maas. Wat handig is, is dat je snel overal naar 
toe kunt. Via de A77 ben je in een goed uur in Keulen en in 
dezelfde tijd via A77/A73 etc. in Amsterdam (maar zeg dan 
geen goedendag als je iemand tegenkomt).

Deze goede ontsluiting is dan misschien handig, maar ook 
de aanleiding van de industrialisatie van Heijen. En omdat 
Nederland zo plat is als een pannenkoek, kun je in principe 
overal bouwen. Was Heijen maar een bergdorp, dan was de 
metamorfose van het dorp van 1973 naar 2021 er niet geweest. 
Maar ’t kumt zoals ’t kumt, zong Gerard van Maasakkers al. En 
met die gelatenheid kon er veel veranderen, ook ten goede. 
Neemt niet weg, dat van het dorp van toen niet veel meer 
over is. Het voert te ver om dat allemaal op te sommen: dat 
past niet in de beschikbare ruimte voor deze column en je 
zou er een beetje neerslachtig van worden.

Laten we er nog maar het beste van maken en daar wordt aan 
gewerkt: de multifunctionele accommodatie, de Vrienden 
van Heijen, het zoeken naar woningbouwlocaties in Heijen 
(100 wooneenheden erbij), om daarmee het draagvlak voor 
school en verenigingsleven te behouden, de winkel, het 
kritisch volgen van de ontwikkelingen rond de haven etc. Het 
wonen in Heijen kan zeker aantrekkelijk blijven!

Henk Kerkhoff

Wat maakt wonen in Heijen zo bijzonder en toch zo gewoon?
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Bericht van het bestuur

Poll klachten geluidsoverlast rondweg N271 en de 
A77 februari 2021
(De volledige uitslag staat op de website)

• M.b.t. de N271 hebben 72 huishoudens de poll ingevuld, waarvan 60% (= 43 huishoudens) aangeeft overlast te ervaren. Van 
deze 43 huishoudens geeft 80% aanzienlijke tot sterke overlast aan. Bewoners van de Heikampseweg, Beukenlaan, Eekhoornstraat/
Boommarterstraat/Hermelijnstraat, Nieuwwijkstraat, Smele/Kranenveld geven het vaakst en de meeste overlast aan.

• M.b.t. de A77 hebben 73 huishoudens de poll ingevuld: 48 huishoudens (66%) geven aan overlast te ervaren. Van 
deze 48 huishoudens geeft 75% aanzienlijke tot sterke overlast aan. Bewoners van de Heikampseweg, Eekhoornstraat/
Boommarterstraat/Hermelijnstraat, Beukenlaan, Smele/ Kranenveld, Hommersumseweg, Nieuwwijkstraat geven het vaakst en 
de meeste overlast aan.

De resultaten en het beeld dat bepaalde wijken wel degelijk sterke overlast ondervinden zijn aan de gemeente doorgegeven. 
Als eerste reactie is door de gemeente in een kort overleg met Hèjje Mojjer aangegeven dat er nu een geluidsmeting zou 
moeten plaatsvinden.

Wonen
Zoals bekend geven de enquêtes een grote woonbehoefte aan. Ook de cijfers van Destion bevestigen dat er veel 
woningzoekenden zijn. Graag verwijzen we nog eens naar onze website www.heijen.info waar onder de knop ‘Wonen in Heijen’ 
in Power-Points de enquête woonbehoefte, urgentie en de verkenning bouwlocaties staan aangegeven.  Verder staat in deze 
thema-editie natuurlijk nog veel meer!

Werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied - knop op de website
Zoals wellicht bekend is in 2018 een werkgroep Keurmerk Buitengebied in het leven geroepen, bestaande uit inwoners/
ondernemers uit Heijen, politie en de gemeente Gennep. Na een enquête m.b.t. ervaren veiligheid is een veiligheidsanalyse 
voor Heijen gemaakt.  Op de algemene ledenvergadering in 2019 zijn de resultaten gepresenteerd: Heijen blijkt veilig. Maar 
toch, de aanleiding van dit project was dat een gebied zoals het onze vaker in trek is/kan zijn voor criminele activiteiten, 
zoals inbraken of diefstal, maar ook voor dumping van chemisch afval of drugsafval en bijvoorbeeld het huisvesten van 
hennepkwekerijen in leegstaande schuren.  

Korte lijnen tussen burgers, ondernemers en de wijkagenten zijn belangrijk om Heijen schoon, heel en veilig te houden. Ook 
het correct gebruik van WhatsApp buurtpreventie helpt.  Vanuit de werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied Heijen komen 
steeds meer artikelen en links die van belang zijn voor de inwoners van Heijen in het kader van actuele onderwerpen m.b.t. de 
veiligheid  Op onze website www.heijen.info is nu een extra knop ‘Veiligheid’ voor deze belangrijke zaken

Duurzaam Heijen begint bij jou!
Herinnering Duurzame ideeënwedstrijd
Wist u dat op zaterdag 3 april er bij de huis-aan-huis actie 730 energiebesparingstassen zijn bezorgd? En, hebt u uw idee al 
ingediend? Op de website www.heijen.info staat een formulier waarmee alle inwoners van Heijen ideeën kunnen indienen 
om Heijen op een duurzame manier aantrekkelijker te maken. Voor de uitvoering van die ideeën is een bedrag van 25.000 
euro beschikbaar. Zaterdag 1 mei 2021 is de laatste dag waarop ideeën ingediend kunnen worden. Voor meer informatie en 
voorwaarden zie website www.heijen.info



Stuurgroep 750 jaar Heijen 
Op 8 oktober is vanuit het Verenigingsoverleg de stuurgroep 750 jaar Heijen in het leven geroepen, met als leden Ineke 
Lambregts, Maartje Kerkhoff, Ineke Roosengarten, Ton Willems, Hans Boekholt, Joep Koenen en Pierre Hendriks. Deze 
stuurgroep heeft de taak om de festiviteiten, zoals voorgesteld in de extra verenigings-overleggen ‘750 jaar Heijen’ verder 
te plannen. Ten gevolge van corona waren de stuurgroep en mogelijke activiteiten in ‘lock-down’, maar met het oog op 
versoepelingen van de coronamaatregelen kan er nu weer wat gepland worden! Onder voorbehoud wil de stuurgroep op 
25 en 26 september 2021 lezingen organiseren over de geschiedenis van Heijen van 1200 tot 1900 en van de laatste 100 
jaren. Maar het is ook de bedoeling dat de verenigingen en organisaties van Heijen hun eigen geschiedenis presenteren in 
de weekenden van 2, 3, 9 en 10 oktober 2021. Zij vormen immers ook een onderdeel van 750 jaren Heijen. Hoe, wat en waar 
precies volgt nog. Verder zullen er nog andere feestelijkheden gepland worden in 2022, waarbij geprobeerd wordt zo veel 
mogelijk te combineren met activiteiten en jubilea van verenigingen. 

De Paasbroden…. 
Omdat de donateursactie wegens corona niet gehouden kon worden bedacht het bestuur van Fanfare EMM onlangs een 
mooie actie om de kas van de vereniging toch wat aan te vullen.

Op paaszaterdag 3 april brachten de leden van de fanfare maar liefst honderd lekkere 
paasbroden rond bij de adressen die zich hadden aangemeld voor deze actie. Een mooi succes! 

Onze hartelijke dank hiervoor. We hopen dat het u lekker gesmaakt heeft.
Het zou zo maar kunnen dat we deze actie volgend jaar herhalen….

Bestuur en leden Fanfare EMM

Verenigingsnieuws
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Op werkdagen kunt u de wensbus door de gemeente Gennep 
zien rijden. Veel mensen kennen de bus, maar weten eigenlijk 
niet precies wie er door de bus worden vervoerd. Het antwoord 
is simpel: iedereen!  

De bus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Gennep 
die vervoer binnen de gemeente nodig hebben. U hoeft niet 
hulpbehoevend, senior of alleenstaand etc. te zijn. De enige 
voorwaarde is dat u inwoner van de gemeente Gennep bent 
en een bestemming heeft die binnen de gemeentegrens 
ligt. Hierop bestaan twee uitzonderingen/toevoegingen: Er 
wordt ook gereden naar huize Madeleine (Boxmeer) en het 
Maasziekenhuis (Beugen). U kunt zowel een enkele rit maken 
als een retourtje, afhankelijk van wat u wilt. Ze komen u voor de 
deur halen en zetten u desgewenst weer voor de deur af. 

De tarieven zijn zeer voordelig: € 1,50 voor een enkele reis 
binnen Gennep en € 2,50 voor een reis naar Madeleine of 
het ziekenhuis. De prijs van een retourrit is 2x de prijs van een 
enkele rit. In de bus  betaalt u draadloos met uw bankpas. 
Hieronder ziet u het kaartje met het rijgebied  (roze gekleurd) en 
enkele voorbeelden van de tarieven. (tweezijdige pijl = retourrit, 
enkel pijl is enkele reis)

De gebruiksmogelijkheden met de bus zijn groot. Wist u 
bijvoorbeeld dat veel mensen boodschappen doen met de 
bus? Vanaf de Picardie naar het Europaplein of vanaf de 
Ottersumseweg naar de Jan Linders of van de Zwarteweg 
in Milsbeek naar de Albert Heijn.  Verder rijden we veel naar 
fysiotherapiepraktijken. De kortste rit is 250 meter (!) en de 
langste zo’n 14 kilometer. 

Het is een kwestie van (uiterlijk) de dag ervoor bellen en uw rit 
wordt ingepland. Zoals gezegd kunt u bij ons een enkele reis 
bestellen of een retourrit. 

Als u naar het ziekenhuis moet dan weet u vooraf natuurlijk 
niet wanneer de terugrit is. In zo’n geval belt u ons vanuit het 
ziekenhuis op en dan halen we u zo snel als mogelijk is weer op. 
In deze Coronatijd vervoeren wij per rit maar één persoon, 
eventueel  samen met een persoonlijke begeleider. Het dragen 
van een mondkapje is verplicht, zowel voor u als klant als voor 
de chauffeur. Natuurlijk zorgen wij voor een optimale hygiëne 
in de bus.

Voor de goede orde zetten we alles op een rijtje: 
-  Bestel de bus (minimaal) 1 dag van tevoren.
-  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur – 12.00 
    uur op telefoon: 06-14706405. De coördinator plant in overleg 
   met u de rit in, waarbij we altijd proberen zoveel mogelijk aan 
   uw wensen tegemoet te komen.
- De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot  
   18.00 uur.
-  De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; gebruik van een 
   rollator is echter geen probleem.
-  Reist u op vaste dagen en/of vaste tijdstippen, dan kunt u  
  vaste passagier ingepland worden voor een periode van 
    3 maanden.

Meer informatie is te vinden op www.wensbusgennep.nl of bel 
met telefoon 06-14706405.

De wensbus is er voor u!



Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

 

OONNSS  GGEELLUUKK  

GGEEWWOOOONN  GGEEZZEELLLLIIGG    
 

Ons geluk heijen 
Hoeve de schaaf 
Brem 11 heijen 

Ottersumseweg 55, Gennep  |   T. 0485 - 51 49 51
www.hetparkethuis.nl

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie
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In deze editie van het Hèjs Nèjs met als thema Wonen in 
Heijen, Iedereen een Kasteel, is het niet meer dan logisch 
dat we ook langs gaan bij de verantwoordelijke wethouder 
als het gaat over wonen, Rob Peperzak (69). We mogen 
Rob zeggen.

Rob Peperzak is geboren in Nijmegen, maar omdat zijn 
vader beroepsmilitair was verhuisde het gezin nogal eens. 
Aan Nijmegen heeft Rob dus niet veel herinneringen. Ook 
Rob werd beroepsmilitair, maar stopte daarmee op zijn 40e. 
Zijn loopbaan daarna was zeer divers, zo had hij een eigen 
arbo/re-integratiebedrijf en was hij jarenlang directeur 
van CSU, een schoonmaakorganisatie. Na verkoop van 
zijn bedrijf op zijn 65e rolde hij de Gennepse politiek in. 
Namens het CDA zit hij nu in het College van Burgemeester 
en Wethouders. Hij heeft een uitgebreide portefeuille, dat 
kun je lezen op www.gennep.nl maar wij noemen alleen 
Ruimtelijke Ordening (Omgevingswet), Volkshuisvesting 
(wonen en woon-zorgcomplexen), Kernenbeleid 
(gemeenschapsaccommodaties,   speelruimtebeleid, 

subsidiebeleid) en Ruimtelijke en fysieke projecten, zoals het 
centrumplan Heijen. “Ja,” lacht Rob, “het wethouderschap 
is een baan voor héle dagen en meer!”

We zeggen het eerlijk. De vragen die we op Rob afvuren 
komen niet alleen van ons, de redactie. Voor deze 
ingewikkelde materie zijn we te rade gegaan bij het bestuur 
van Hèjje Mojjer en dat heeft ons op weg geholpen, 
waarvoor dank…

We vragen Rob allereerst naar zijn visie op een goede 
ontwikkeling met betrekking tot wonen voor leefbare 
en vitale kernen
Rob heeft een duidelijke visie hierop: “Een 
woongemeenschap moet zo gezond zijn dat voorzieningen 
er blijven. Denk aan winkels, school, verenigingen. Er moet 
sprake zijn van natuurlijke groei binnen de kernen, niet te 
grootschalig.”

Vragenuurtje bij wethouder Rob Peperzak over
“Wonen in Heijen”…
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De regionale woonvisie 
Rob: “Vroeger speelde de visie op bouwen in op 
een toekomstige huishoudenskrimp. De provincie 
en gemeenten in onze regio spraken gezamenlijk 
een beperking op het bouwen af, de zogenaamde 
reductieopgave. Nu is het beleid anders. Er wordt gebouwd 
naar behoefte, op initiatief van de gemeente. Er moeten 
betaalbare en levensloopbestendige woningen komen. 
Woningbouwinitiatieven vanaf 10 woningen mogen 
gebouwd worden na afstemming met de regiogemeenten 
en de provincie. In Heijen was al 15 jaar niet gebouwd, 
omdat het woonbehoefteonderzoek van toen daar geen 
aanleiding toe gaf. Waardoor bouwen dus ook niet mocht.” 

Uit de cijfers blijkt dat het aantal huishoudens in Heijen 
krimpt, in tegenstelling tot de andere kernen. Daar gaat nu 
verandering in komen, volgens Rob. “We moeten ervoor 
zorgen dat er betaalbare starterswoningen bijkomen, zodat 
de jeugd in het dorp blijft wonen. Het is gebleken dat de 
jongeren dat graag willen. Heijen heeft weinig ruimte om 
uit te breiden. We zijn op zoek naar locaties waar groei 
mogelijk is. Heijen heeft ook relatief weinig huurwoningen. 
Dat heeft te maken met demografische ontwikkelingen 
waar de woningbouwcorporaties hun investeringen op 
baseren. Daarin is scheefgroei ontstaan.”

Welke maatregelen of impulsen zijn volgens jou van 
belang om te zorgen voor voldoende vitaliteit in Heijen? 
(We kloppen nog maar eens op die deur…)
Rob antwoordt: “Jullie hebben al flink op de deur geklopt, 
ik weet het nu wel! Maar we moeten denken in oplossingen, 
niet in problemen. Heijen wil nog wel eens denken in 
problemen: haven, industrie, enzovoort. Dat gevoel leeft 
echt in Heijen. Eindelijk worden er nu zaken ondernomen, 
denk aan de Multifunctionele Accommodatie, maar daar 
heeft men wel heel lang naar moeten vragen. Heijen 
heeft het idee dat er “niets kan” en denkt: “wij zijn het 
afvoerputje van de gemeente Gennep.” Gelukkig zijn 
er mensen in Heijen met initiatieven die wijzen op de 
behoeftes en mogelijkheden in Heijen! Aansporing van de 
jongeren. Kijken of ze bereid zijn om zaken te ondernemen, 
zoals deelname aan besturen van verenigingen. Jeugd bij 
het dorpsleven betrekken, dat is belangrijk!” Rob herinnert 
zich nog levendig het gesprek dat hij met de Vrienden van 

Heijen heeft gevoerd, vorig jaar. “Wat mij toen duidelijk 
is geworden is dat de jeugd het liefst in Heijen wil blijven 
wonen.”

"Gelukkig zijn er mensen in Heijen
met initiatieven die wijzen op

de behoeftes en mogelijkheden
in Heijen!"

Om de school levend te houden moeten er minimaal 
150 leerlingen op zitten, er worden nu te weinig kinderen 
geboren (9 in 2020 – red.) Dus wat moeten we doen. 
Op korte termijn zijn er concrete plannen voor de bouw 
van 16 starterswoningen op het kermisterrein. De 
stedenbouwkundige schets is al klaar. Na goedkeuring 
volgt het aanvragen van vergunningen en daarna worden 
de bestekken gemaakt. De huizen die er komen te staan 
zullen maximaal 220.000 tot 230.000 euro gaan kosten. 
Er bestaat dan ook de mogelijkheid de huizen eerst te 
huren en daarna te kopen. Tip van Rob: “Er zal zeker een 
voorlichtingsavond komen van de projectontwikkelaar over 
het plan. Als je geïnteresseerd bent ga er dan naar toe! En 
schrijf je gelijk in. Dan sta je bovenaan. De gemeente kan 
niet voorkomen dat er woningen aan mensen van “buitenaf” 
verkocht worden. Dat moet je zelf vóór zijn.” Rob verwacht 
dat deze huizen er binnen twee jaar staan, er moeten nog 
wel wat procedures worden gevolgd en die duren lang. 
Je bent zo een jaar verder en als er bezwaarprocedures 
komen duurt het nog langer. Maar goed, de bouw op het 
kermisterrein is nu in gang gezet. Andere plannen moeten 
nog starten, de paardenwei zal het volgende project zijn.”

Op termijn zijn er in Heijen wel 100 nieuwe woningen 
nodig, meent Hèjje Mojjer, hoe kijk jij daar tegenaan, 
Rob? Kun je dat onderschrijven?
Rob vindt het lastig om over aantallen te praten, er moet 
gebouwd worden naar behoefte, zegt hij,  en situaties 
kunnen veranderen. “Het kunnen er net zo goed 120 als 80 
zijn. Dit moeten we blijven monitoren.”

Door de ruimtelijke inperking heeft Heijen best een 
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probleem. Er is een gebrek aan locaties. Hoewel er 
op korte termijn wel mogelijkheden zijn, zoals boven 
omschreven, we moeten wel verder denken.
Rob: “Voor de langere termijn zijn grotere locaties mogelijk 
een optie. Ik vind dat woningen/wijken in de kern of tegen 
het dorp aan moeten worden gebouwd. Een goede 
communicatie met de direct betrokkenen, ik bedoel de 
eigenaren van de grond, is in dit proces van groot belang. 
Je moet samen als dorp optrekken. Je kunt denken als 
locatie aan een deel van het industrieterrein of aan een 
voetbalveld. 

Dan vragen we Rob Peperzak ook nog naar de 
huisvesting van 200 EU burgers in de gemeente. Is 
Heijen daarvoor ook in beeld? Er wonen nu al ongeveer 
200 arbeidsmigranten in Heijen, bijvoorbeeld bij Deenen 
en Roovers.
Op dit moment, zegt Rob, loopt er een onderzoek naar 
hoe deze mensen wonen. Er moet overlegd worden over 
de randvoorwaarden van de huisvesting. Daarna moet 
er een projectontwikkelaar zich melden die voorstellen 
gaat doen richting gemeente. Op dit moment nog niets 
concreets voor Heijen. 

Dan nog even over d’n Toomp, de ombouw naar de 
Multifunctionele Accommodatie
Rob: “De plannen zijn bekend. We hebben de wensen van 
de initiatiefnemers 1 op 1 overgenomen. In de planning 
staat dat er dit jaar met de ombouw wordt begonnen. 
Het is akkoord in de Raad, het geld is er en moet dit jaar 

nog worden uitgegeven. De bouw wordt aanbesteed. 
D’n Toomp is van enorm belang voor de leefbaarheid van 
Heijen, dat geldt voor alle gemeenschapsaccommodaties 
in kleine kernen, waar de cafés en zalen dicht gaan. De 
MFA wordt het hart van de verenigingen en voor de jeugd, 
de senioren enzovoort.”

En dan nog wat, over een jaar is de termijn van het 
College en de Gemeenteraad ten einde en zijn er 
nieuwe verkiezingen. Heeft Rob ambities om verder aan 
te blijven als wethouder?
Nee,” zegt Rob eerlijk, “in verband met mijn leeftijd, ik 
word 70 dit jaar en ik vind één termijn wel genoeg. Weet 
je, ik kom uit het bedrijfsleven en ben gewend snel zaken 
te realiseren. Procedures in de ambtelijke wereld duren zo 
lang, ik wil graag besluiten nemen en knopen doorhakken. 
Daar loop ik wel een beetje tegenaan.”

En hoe wil je, dat wij Wethouder Peperzak in Heijen 
gaan herinneren? Moeten we het kermisterrein naar je 
gaan vernoemen?
Rob heft zijn hand afwerend omhoog. “Ik ben een pluisje in 
de wind, ik hoef niet herinnerd te worden. Ik kan heel goed 
relativeren. Misschien dat mensen zich zullen herinneren 
dat ik mijn best heb gedaan dingen in gang te zetten…” 

We houden je nog een jaartje scherp in de gaten, beste 
Rob! Dank je wel voor dit heldere gesprek.

Groene Tassen
Op zaterdag 3 april bracht een enthousiaste werkgroep wel 730 Groene Tassen 

rond in Heijen met daarin een aantal duurzame artikelen.

De werkgroep “Gemeenschapsfonds Duurzaam Heijen, die deze actie heeft 

uitgevoerd, bestaat uit diverse inwoners van Heijen:  Ton Willems, Gonda Grutters, 

Harald Kroon, Wilco de Rijck en Paulus Blom.

Lees meer over deze actie in Berichten van het Bestuur.

 

De foto geeft een indruk van de hoeveelheid tassen die rondgebracht zijn.

Namens Heijen: bedankt!



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

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

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

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 22.00 uur

zondag  12.00 – 22.00 uur

Oktober t/m maart
Dinsdag t/m zaterdag  11.30 – 21.00 uur

zondag  12.00 – 21.00 uur

maandag  gesloten

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

 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561 

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

CT_adv_A6.indd   1 20-04-2010   10:25:18

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

Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a, 
6598 BK  Heijen

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

Showroom
Hoofdstraat 15, 
6598 AA  Heijen
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In deze uitgave met als thema Wonen in Heijen, ‘Iedereen 
een Kasteel’, mogen de bewoners van de splinternieuwe 
Wethoudershof natuurlijk niet ontbreken. Zij hebben hun 
‘kasteel’ al gevonden. We bezochten ze op zaterdag 27 
maart, een dag met maartse buien.

Nu we er toch waren gingen we ook maar gelijk even 
langs bij de Dorpskamer in opbouw. Daar zaten Antoinette 
Linders en Hans van den Ham toch al een beetje trots aan 
de handige tuintafels. We konden ver genoeg van elkaar 
afzitten.

Hoe is de stand van zaken, vroegen wij
Grote tevredenheid, merken we. De meubels zijn besteld, 
op dit moment worden de gordijnen opgehangen door 
Boxmeers Tapijthuis. Dat bracht een beetje herrie door 
het boren met zich mee, maar ja. Het wachten is dus 
op de inrichting, de aanschaf van servies en nog zo nog 
wel een paar zaken. “De fondsenwerving verloopt ook 
voorspoedig,” zegt Hans. De huurdersraad van Destion 
heeft een hele mooie gift aan de Dorpskamer gedaan. 
De enige voorwaarde aan de gift was dat het bedrag bij 
de lokale middenstand moet worden besteed, maar dat 
komt goed. “Op 1 juni hopen we open te gaan,” zegt 
Antoinette, “voorlopig vijf middagen per week, in overleg 
met de vrijwilligers.” Het was aardig dat we de rest van de 
middag gebruik mochten maken van de Dorpskamer om 
de bewoners te interviewen. Wij waren blij, want het was 
buiten heel koud!

Niet alle bewoners konden we interviewen. Een aantal 
was niet thuis. Twee bewoners ziek en één huisje was 
nog niet bewoond. Maar we hebben toch een paar leuke 
gesprekken kunnen voeren. Onze fotograaf fotografeerde 
de bewoners bij de deur van hun nieuwe huis.

Welkom in de Wethoudershof!

Hans & Antoinette



Wethoudershof 1, Gerda Sanders-Schoonhoven, 
leeftijd 78 jaar
Gerda woonde eerst in de Sleedoornstraat en wilde graag 
gaan wonen in de Wethoudershof in verband met haar 
leeftijd en enige gezondheidsproblemen, zoals met haar 
knieën. Ze vindt het fijn dat ze niet meer de trap op hoeft. 
De dochters moesten wel enige druk uitoefenen op haar 
om te verhuizen maar nu is ze blij dat ze heeft doorgezet. 
“Het kan niet beter, had ik niet gedacht,” zegt ze.

"Het kan niet beter,
had ik niet gedacht.”

Wethoudershof 3, Sjan Lamers-Verhaegen,
leeftijd 78 jaar 
Haar man Theo is vorig jaar plotseling overleden en daarna 
werd haar de zorg voor haar huis en tuin en vooral de 
karpervijver iets te veel. Toen kwam dit aanbod en “heb ik 
snel ja gezegd!” Er was geen andere keus, het is nog wel 
dubbel, man verloren en het vertrouwde huis uit. Maar ze 
vindt het goed. De nieuwe bewoners van haar oude huis 
namen ook de karpervijver over. Een hele geruststelling.

Wethoudershof 4, Mia Wijers-Urselmann,
leeftijd 83 jaar
Mia is nog niet verhuisd naar Heijen, ze woont nog in 
Afferden. De bedoeling was dat hier samen met haar man 
zou komen wonen, maar helaas overleed hij eind vorig jaar 
vrij plotseling. We spraken met haar dochter Elly Deenen-
Wijers. “Mam doet het rustig aan met de verhuizing.”

Wethoudershof 2, Bets Vinck, helaas is zij ziek
Beterschap, Bets! 

Wethoudershof 8, hier woont Thea Franken-Holtmeulen
Zij wil liever niet geïnterviewd worden, want ze is echt ziek. 
Beterschap, Thea! 

Sjan

Gerda



Wethoudershof 5, Dora Teunesen,
leeftijd 86 jaar
Dora woont nu nog aan de grens, maar de verhuizing 
naar de Wethoudershof is aanstaande dinsdag (30 maart-
red.). De woning wordt voor haar in orde gemaakt door 
haar zoon, dochter en schoonzoon. Het huis aan de grens 
werd te groot voor haar, zegt haar dochter. “Veel te veel 
huis om bij te houden, ze is wat moeilijk ter been.” Dora 
vindt het jammer dat er geen grotere berging bij het 
huisje is, want nu moet ze nog veel meer wegdoen. “Dat 
is lastig voor haar.”

Wethoudershof 6, Doortje en Hans Hermens-Artz,  
79 en 80 jaar
Zij komen uit Gennep, woonden boven de ALDI, maar 
wat een herrie daar! De kroegen, het parkeerterrein, de 
school, de kerk en de winkel. Ze wilden er graag weg. 
Sinds 1 februari wonen ze in de Wethoudershof, “heerlijk 
rustig!” De bijna 80-jarige Doortje is heel sportief en slaat 
nog graag een (tennis)balletje.

Doortje (Hans is binnen)
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Paaskaars
Op Eerste Paasdag hebben we een loterij gehouden voor het verloten van de Paaskaarsen van 
2019 en 2020. De getrokken lotnummers zijn: Geel 858 en Geel 510. Men kan zich met het 
winnende lootje vervoegen bij Henk Lietmeijer. De opbrengst van de loterij is € 52,50. Door 
het kopen van een lot hebt u onze parochie gesteund. Hiervoor onze hartelijke dank.

Het kerkbestuur

Woord van Pastoor Kessels
Beste parochianen,

Graag wens ik u allen een mooie Paastijd toe! ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.’ Dit is een 
van de vele uitdrukkingen die hun oorsprong vinden in de Bijbel. Jezus zegt in een van zijn gelijkenissen bij 
Matteüs (25, 21): ‘Over weinig was je trouw, over veel zal ik je stellen.’ En bij Lucas zegt Hij in een andere ver-
gelijking (16, 10): ‘Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote; en wie onrechtvaardig 
is in het kleinste, is ook onrechtvaardig in het grote.’ Het zijn de kleine dingen van elke dag die het doen. 
Ook de Kerk wordt opgebouwd uit kleine dingen. Woorden van dankbaarheid die je goed doen of een te-
lefoontje van iemand die gewoon vraagt hoe het met je gaat. God bouwt zijn koninkrijk met kleine mensen 
en kleine daden. We kennen allemaal voorbeelden. Het gaat steeds om kleine daden, maar uit een groot 
hart. Kleine daden uit een grote liefde. Alleen de grote kunnen echt klein zijn. Dat zien we aan God Zelf. 

Alleen God kan zo de afstand overbruggen, omdat Hij zich klein maakt, omdat kleinheid voor Hem 
blijkbaar geen schande is. Klein zijn is ons probleem. Jezus wordt geboren uit een vrouw die in alles klein 
kan zijn met een mateloos grote liefde. ‘Zie het dienstmeisje, het hulpje, de dienstmaagd van de Heer, mij 
geschiede naar uw Woord’. Dat is: ‘Uw wil geschiede.’ De kleine Maria is groot en waarom? Omdat ze als 
eerste ‘de kleinheid van God’ heeft moeten accepteren, helemaal, in de uiterste consequentie. Zij heeft als 
eerste zich moeten toevertrouwen aan God die zich klein maakt. In het kleine bouwt God aan zijn nieuwe 
schepping, zijn koninkrijk. Zo bouwt Hij ook met ons. Zoals God ons door Jesaja zegt (30, 15): ‘In stille 
berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht.’

Pastoor Kessels

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

Zondag 02 mei 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 09 mei 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 16 mei 09.30 uur  
Eucharistieviering met het
gezinskoor

Zondag 23 mei 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 30 mei 09.30 uur  
Eucharistieviering met volkszang

mei 
2021

vieringen in

"Uurtje"
Ieder jaar rond één april zet de mens 
zijn klok een uur vooruit
meer licht dat is zijn wens
vandaar dit winstgevend besluit

Zomer- en wintertijd dat is de leus
en alles moet hiervoor wijken
de natuur edoch maakt zijn eigen keus
al mocht je dat niet altijd lijken

Voor de  planten en de beesten
hoeft het niet, zo'n uur verschuiven
zij hebben een hele zomer tijd, althans de meesten
om te paren, broeden, bloeien en verstuiven

Neem eens een moment rust vandaag
om tijdens alle klokverzettende bedrijvigheid
jezelf te stellen deze vraag
wie wintertijd?

Frans Storms
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Wethoudershof 7, Harrie en Mia Schoofs-Franzmann, 
leeftijd 80 en 79 jaar
Ze wonen op het moment van dit interview precies 20 uur 
aan de Wethoudershof. Al één nacht heerlijk geslapen! Mia 
wilde al langer kleiner gaan worden, maar Harrie “was er nog 
niet aan toe.” Maar ja, ook hier was het het onderhoud van 
de tuin (“we zijn er nogal precies op”) de doorslaggevende 
reden om toen de gelegenheid zich voordeed, de knoop 
door te hakken. Het stel kon hun huisraad bij wijze van 
spreken bijna “over de schutting gooien,” zo dicht wonen 
ze bij hun oude huis aan de Kasteelstraat. Ze vinden de 
berging wat te klein en ook de bergruimten zijn niet zo 
groot. Harrie’s hobby is klokken en horloges maken en dat 
doet hij nog steeds met veel plezier. Verder veel wandelen 
en fietsen. Ook Mia is actief. Als het weer mag gaat ze graag 
naar yoga, fitness en zwemmen.

"Harrie’s hobby is klokken en
horloges maken en dat doet hij
nog steeds met veel plezier."

Wethoudershof 9, Janneke en Bas Verbrugge
Ook zij willen liever niet geïnterviewd worden, want ze zijn 
deze middag druk aan het klussen in hun nieuwe huis. Ze 
komen uit Botlek bij Rotterdam en wonen op nummer 9 met 
hun teckels Bram en Bart. Vooruit, Janneke wilde wel even 
op de foto.

Op Wethoudershof 11, 15 en 17 was niemand thuis. 
Maar niet minder welkom in de Wethoudershof. Bij de 
Dorpskamer is een heel mooi terras aangelegd. Het lijkt 
ons een hele fijne ontmoetingsplaats voor het hele hofje 
in de warme zomeravonden. Een paar stoelen/bankjes, 
vuurkorfje, glaasje wijn, blokje kaas erbij en genieten maar. 
Gezellig!
Alleen maar tevreden mensen daar.

"Alleen maar tevreden
mensen daar."

Wij wensen de bewoners heel veel en heel lang woonplezier 
in goede gezondheid!

Harrie en Mia

Janneke



 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’

Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost 
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het 
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt 
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies 
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één 
groot avontuur!

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag.  Kijk voor het laatste 
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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De jeugd wil graag in Heijen 
blijven wonen…..
Dat is moj! Veel jonge Heijenaren zijn in de afgelopen 
decennia vertrokken om elders hun woning, werk en 
geluk te vinden (waarvan sommigen ook weer naar Heijen 
zijn teruggekeerd,) maar nu is er toch een hele generatie 
jeugd (20+) die de toekomst het liefst in Heijen ziet. Dan 
moeten er wel woningen komen. Daar wordt achter de 
schermen hard aan gewerkt. Er is driftig gezocht naar 
locaties en het ziet er naar uit dat de eerste locatie die op 
korte termijn bebouwd gaat wonen het kermisterrein is. 
Hier kunnen 14-16 starterswoningen worden gerealiseerd.  

Goed vooruitzicht! Wees er als de kippen bij, jeugd, als 
dit concreet wordt! Wij spraken met een aantal jonge 
toekomstige woningzoekenden via Teams, want fysiek 
interviewen zit er nog even niet in. Maar het lukte prima! 
Ook “aangeschoven” bij de Teams meetings was Erwin 
Jansen, een van de initiatiefnemers van de woonenquêtes 
die de afgelopen tijd werden gehouden. Samen met 
Hèjje Mojjer houdt hij de plannen scherp in de gaten.

Jeen Schiks
Jeen is 24 jaar en op dit moment afstuderend voor 
leraar economie. Hij werkt al als leraar economie aan 
het Elzendaalcollege in Boxmeer en hoopt na de 
zomervakantie te mogen blijven. Hij heeft (nog) geen 
partner. Een huis huren of kopen, dat weet Jeen nog niet. 
Maar als hij een vaste baan zou hebben kan dat over een 
jaar of twee best een koophuis zijn. Zijn motivatie om een 
huis te kopen in Heijen is dat hij geboren en getogen 
is in Heijen, hier een superfijne jeugd heeft gehad, een 
grote vriendengroep heeft en zegt hij: “Wij kunnen er 
met z’n allen aan bijdragen dat we het in Heijen lekker 
leefbaar houden! Het behoud van faciliteiten zoals 
sportverenigingen en een café zijn van cruciaal belang 
voor de jeugd en de leefbaarheid van Heijen.”
CPO  is zeker een optie voor hem, “hopelijk dan met 
mensen die meer verstand van bouwen hebben dan ik,” 
lacht hij. 

(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij 
toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn 
voor hun eigen nieuwbouwproject. – red,)

Jeen Schiks
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Tom van Zitteren
De inmiddels 23-jarige Tom is single en afgestudeerd 
in de Financiële Administratie op het ROC. Hij heeft 
een baan gevonden bij Nedkap in Oss op de financiële 
afdeling, maar is ook een beetje de “duizendpoot” daar.
Waarom Tom in Heijen wil blijven is helder: “Ik heb altijd 
in Heijen gewoond, ook toen ik nog studeerde. Ik kreeg 
wel veel vrienden in Nijmegen en dacht dat ik daar ook 
wel zou blijven, maar omdat Heijen toch dicht bij de stad 
ligt, ik hier ook mijn vrienden en vriendinnen heb, wil ik 

toch liever hier blijven. Bij De Vrienden van Heijen kan ik 
gewoon lekker binnenlopen. Het is laagdrempelig.” Over 
de faciliteiten in Heijen is hij tevreden. “Er is een leuke 
kroeg, voetbalveld, dorpsfeest, ik zie niet in dat er daar 
nog iets bij moet komen.” Na enig aandringen, noemt hij 
ook het Hèjs Nèjs, haha! In de toekomst ziet hij wel een 
rol voor hem in het bestuur van de carnavalsvereniging of 
bij het Heisafeest. Is genoteerd, Tom!

Tom van Zitteren
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Jordi Joosten en Suus Artz
Jordi en Suus zijn respectievelijk 24 en 22 jaar oud. Suus 
komt uit Afferden. Op onze vraag hoe Heijen nou aan 
verkering komt in Afferden wordt er veel gegiecheld. Ze 
komen niet verder dan: “bij het uitgaan”. Oké. Jordi is in 
januari afgestudeerd en werkt bij TempoTeam Zuid-Oost 
als begeleider van flexwerkers. Hij vindt het leuk. Suus 
werkt bij een Kinderdagverblijf in Overloon. De voorkeur 
van het stel gaat uit naar een starterswoning in Heijen, 
want zo zegt Jordi: “Mijn hele leven speelt zich af in 
Heijen dus ik zou hier graag blijven wonen, ik vind het 
hartstikke leuk in Heijen.” Gelukkig heeft Suus er geen 

bezwaar tegen. CPO is op termijn zeker interessant, maar 
liever vinden ze eerder al een woning in Heijen. Andere 
faciliteiten in Heijen om de leefbaarheid in Heijen te 
vergroten vinden ze niet direct nodig. “Op dit moment 
mis ik niet echt iets in het dorp behalve dan woningen 
voor de jeugd. De jeugd moet hier blijven zodat de 
verenigingen voldoende leden kunnen houden.” Een 
mooie start, meent Jordi, is om jezelf te laten horen, 
veranderingen in gang zetten, jeugd aanmoedigen lid 
te worden van een vereniging, meedoen aan organisatie 
van leuke dingen. Dat ziet het stel wel zitten.

Jordi Joosten 
en Suus Artz



Rai Jansen
Rai is de jongste van het stel dat wij interviewen. Hij is 20 
en zijn leven staat geheel in het teken van voetballen en zijn 
studie politicologie. Dat dit laatste online moet vindt hij, in 
tegenstelling tot wat je vaak hoort van studenten, helemaal 
geen bezwaar. Hij heeft ook nog geen partner en over de 
wens of hij een huur- of koopwoning wenst heeft hij nog niet 
concreet nagedacht. “Dat is nog een beetje toekomstmuziek,” 
lacht hij. Maar in Heijen blijven wonen is beslist de bedoeling. 
Zijn vriendengroep, De Vrienden van Heijen, de sfeer in 
Heijen: “Ik zie geen reden om te vertrekken.” Het liefst woont 
hij later in een gezellige buurt met wat ruimte om hem heen. 
CPO, dat zou kunnen, denkt hij. Er is behoefte aan woningen

voor de jeugd en het is belangrijk om zoveel mogelijk 
mensen te pleasen. Wat hem betreft moeten we zuinig zijn 
op de faciliteiten in Heijen, de kroeg moet behouden blijven, 
niet te veel industrie om ons heen, de mensen moeten in 
Heijen blijven wonen, dan houd je de leefbaarheid ook op 
peil. Aldus Rai.

Op onze vraag of hij zelf in de toekomst de leefbaarheid in 
Heijen zou kunnen verbeteren antwoordt hij positief. “Zeker, 
je moet wel je eigen schema in de gaten houden, maar ik sta 
daar open voor als er ruimte is. Ik help nu al regelmatig mee 
met evenementen in Heijen.”

Rai Jansen
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Demi Joosten en 
Rick Konings

Demi Joosten en Rick Konings
Demi en Rick zijn 21 en 23 jaar. Demi is verpleegkundige 
en werkt bij Dichterbij. Rick werkt als gastheer bij Basic 
Fit en is begeleider bij een Buitenschoolse Opvang 
(Madelief). Op onze vraag waarom juist in Heijen een huis 
kopen of huren antwoordt Demi: “Ik heb altijd in Heijen 
gewoond. Ik vind het een fijn dorp en ik zou hier niet 
weg willen” en Rick zegt: : “Sinds ik door mijn vriendin 
steeds meer in Heijen kwam, merkte ik dat ik het een fijn 
dorp vond om in te gaan wonen. Ik voel mij er erg thuis 
en heb hier veel fijne mensen mogen leren kennen. Ik 
zie mijn toekomst wel in Heijen.” Hun voorkeur gaat uit 
naar een starterswoning, 2 onder 1 kap woning of een 
instapklare woning. En over een CPO project zijn ze  

het ook eens: “Dit zou voor ons zeker een optie kunnen 
zijn. Het lijkt ons erg leuk om samen met anderen een 
woonproject te bouwen. Hiermee kunnen wij al onze 
wensen vervullen.” Ze zijn beiden bang dat door het 
gebrek aan starterswoningen veel jeugd Heijen gaat 
verlaten. “Jammer!” Om de leefbaarheid in de toekomst 
in stand te houden zijn ze ook eensgezind: “Meedoen aan 
de activiteiten die in Heijen worden georganiseerd. Als 
meer jeugd dit blijft doen, dan blijft Heijen aantrekkelijker 
voor de jeugd.”

Bouwen, bouwen, bouwen, dan komt het goed met de 
toekomst van Heijen!



Past. Vullinghsplein 10 - 12
5975 DJ  Sevenum
077 467 81 50  

www.leefvrij.nu

De buurtzame bank

Een buurtzame bank 
is een vertrouwd gezicht 
in de buurt.
Al 100 jaar.

Elke dag verse

Fam.    Ingenbleek
Augustinusweg    6a
5853 EC  Siebengewald
Tel.   0485  441718

Ook geschild - vacuumverpakt - diepvries klaar

Ook verkopen wij:  sausjes - ham - eieren en aardappelen.

Elke dag open van 8.00 uur tot 18.30 uur.

Diverse sorteringen

Witte en groene.
Asperges
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Na ons uitgebreide gesprek met wethouder Peperzak, 
waarvan het verslag elders in deze editie staat, was het 
de beurt aan Wilbert Pothoff. We kennen Wilbert al 
langer, hij heeft al vaker in ons blad gestaan. De laatste 
keer toen de Wethoudershof in aanbouw was. Het is altijd 
fijn kletsen met Wilbert, hij gaat geen enkele vraag uit de 
weg en vertelt uitgebreid over wat wij willen weten. 

Wilbert, wij weten dat Destion maatschappelijk zeer 
betrokken is. Je zorgt voor een kwalitatief hoog 
bestand aan huurwoningen en we zijn nu al blij met 
de Dorpskamer die door jullie is gebouwd en die voor  
€ 1,00 per maand van jullie gehuurd wordt. Waar komt 
die grote maatschappelijke betrokkenheid vandaan?
Wilbert, bescheiden: “Is het groot? Wij wilden eigenlijk in 
ieder dorp een WOZOCO bouwen, dat is een woon/zorg 

complex. Ook in Heijen, we praatten hier over al in 2003. 
Het eerste maatschappelijke project dat we bouwden 
was Maasduinen Staete in Bergen. We bouwen al vanaf 
de jaren tachtig vooral sociale woningen voor ouderen. 
Onze bedoeling was om dit voor Heijen op de “maïsplak” 
vorm te geven, dit in de plaats van de Eekhoornstraat 
en Kranenveld waar we uiteindelijk 14 starterswoningen 
hebben ontwikkeld. Voor seniorenwoningen vonden 
wij dat te ver van het dorp. Het kermisterrein viel af, 
wat we jammer vonden. Er kwamen bezwaren van de 
omwonenden. We konden in Heijen ook niet meer 
bouwen, vanwege de Regionale Woonvisie. Nu, vele jaren 
later, hebben we de seniorenwoningen gebouwd in de 
Wethoudershof. Seniorenwoningen met een huiskamer 
voor ouderen geldt dan als een sociale voorziening  
in het eigen dorp. 

En ook een vragenuurtje met Wilbert Pothoff,
directeur van Destion
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Mensen die minder mobiel zijn worden gemakkelijker 
opgehaald enzovoort. Daar ligt onze ambitie, we willen 
dit doen vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. 
Een dorpskamer kan alleen slagen als de lasten niet te 
hoog zijn. Wij willen en kunnen meer zijn dan sociale 
huisvesting. We doen het voor de gemeenschap.”

"Wij willen en kunnen meer zijn
dan sociale huisvesting. We doen

het voor de gemeenschap.”

Wat is jullie visie op een goede ontwikkeling met 
betrekking tot wonen voor leefbare en vitale kernen?
“Wonen staat hoog op de agenda van de landelijke 
politiek,” zegt Wilbert. “Maar ze hebben niet zulke 
goede ideeën. De voorraad woningen bestaat 
voornamelijk uit eengezinswoningen. Dat is het gevolg 
van de vraag na de tweede wereldoorlog, toen er voor 
gezinnen gebouwd moest worden. Pas later zag men 
de vergrijzing toenemen, maar werden er nog steeds 
eengezinswoningen gebouwd, terwijl er veel meer vraag 
is naar een/tweegezinswoningen, levensloopbestendige 
woningen (seniorenwoningen), appartementen 
enzovoort. Destion hoeft eigenlijk niet zo zeer meer te 
groeien, maar wel te transformeren. 

Je zou het niet meteen verwachten van een 
verhuurorganisatie, maar Wilbert pleit enorm voor 
betaalbare koopwoningen, vooral voor de jeugd. 
Woningcorporaties mogen geen koopwoningen meer 
bouwen, dat is het gevolg van de nieuwe Woningwet 
van 2015. “De regelgeving om te bouwen,” zegt Wilbert, 
“moet veranderen, eenvoudiger en minder lang duren.”

Er is een nieuwe regionale woonvisie die uitgaat van 
bouwen naar behoefte, die behoefte is in Heijen in 
twee enquêtes duidelijk aangetoond, 75% van de 
jongeren geeft aan in Heijen te willen blijven wonen. 
De woonvisie van Gennep is in de maak. Wat vindt 
Destion voor Heijen hierin passend?
Wilbert: “Het is voor ons lastig inschatten hoe urgent het 
per ingeschrevene is om een huis te krijgen. Inschrijven 
kost bij Destion niets. Sommigen staan jarenlang 
ingeschreven zonder dat ze op een woning reageren. 

Wij kijken niet per dorp, wel nemen we de visie van 
Hèjje Mojjer mee. In 2014 werd door de provincie en 
gemeenten bepaald dat er voldoende woningen (ook in 
Heijen) waren, nu zijn er wel woningen nodig.”

Welke maatregelen of impulsen zijn nodig om te 
zorgen voor voldoende vitaliteit in Heijen?
Wilbert: “Moeilijk te zeggen, sommige zaken zijn niet 
te realiseren of te behouden, zoals een winkel. Maar 
wel belangrijk: een gemeenschapshuis, school en 
verenigingen. Maar dan moet je wel de jeugd in het 
dorp houden. Waar ik wel voor zou willen pleiten is dat 
er volwaardig voortgezet onderwijs in Gennep komt. Op 
school worden de vriendschappen gevormd en als die 
in je eigen omgeving liggen, is de wens om in de eigen 
omgeving te blijven wonen veel groter.“

Wat vind je van het plan van de gemeente om 16 
starters(koop)woningen te bouwen?
Wilbert betreurt het enigszins dat Destion niet bij deze 
plannen betrokken is, maar ook hij geeft als tip aan de 
jeugd; maak je interesse bekend zodra de plannen bekend 
worden. Misschien komt er een loting, het is immers 
een vrije woningmarkt. Er is landelijke schaarste en dat 
drijft de prijzen op. Prettig voor de projectontwikkelaars 
maar niet voor de geïnteresseerden. “Eigenlijk”, zo zegt 
Wilbert, “moeten wij ons schamen dat we in een rijk land 
als Nederland zoveel sociale huurwoningen hebben.”

Wilbert leeft wel met Heijen mee als het gaat om de 
beschikbaarheid van geschikte woningbouwlocaties. 
Industrie, haven, de Maas, de A77, de rondweg, de grens 
en daar tussen ligt Heijen ingeklemd. Om nog maar te 
zwijgen over de vele vrachtwagens die langs en door het 
dorp denderen. Hij snapt onze zorgen.

Wilbert begrijpt dat na de bouw van de woningen op 
het kermisterrein de volgende geschikte locatie voor 
woningbouw de paardenwei kan zijn. Omdat daar al 
een aantal levensloopbestendige woningen staan, zou 
Destion daar misschien nog iets kunnen betekenen. Ook 
de Wethoudershof is nog niet geheel volgebouwd. Daar 
zijn voor Destion ook nog mogelijkheden. Maar het is aan 
de gemeente om dit op te pakken en eventueel hierover 
in contact te treden met Destion. 
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Heeft Heijen, zoals Hèjje Mojjer becijferd heeft, in de 
toekomst 100 nieuwe woningen nodig, denk je?
“Dat is moeilijk te zeggen,” zegt Wilbert. “Dat is een 
toename van 15%. Landelijk zouden dat 1,5 miljoen 
huizen zijn.”

Welk beeld wil je graag van Destion uitdragen?
Wilbert: “We willen iedereen een gelukkig wonen 
bieden. We zijn ons ervan bewust dat de huur voor de 
meeste mensen de grootste uitgave per maand is. Onze 
dienstverlening is groot, we behoren tot de top van 
Nederland en daar zijn we trots op. De helft van onze 

huurders is ouder dan 65. Gelukkig is de tevredenheid 
groot.”

“We willen iedereen een
gelukkig wonen bieden.”

Een pluim voor Destion!

Woonwensen
30 Plussers…. 
Wij ontvingen een reactie van Roos Storms (30) en haar 
partner Sanne Verstegen (34). Roos is dierenarts en Sanne 
is case manager bij een zorghulpmiddelenbedrijf. Hun 
wens is een koopwoning in Heijen.

Roos: “Ik ben in Heijen opgegroeid. Ook toen ik voor 
mijn studie in Utrecht ging wonen, wist ik dat ik weer 
in Heijen wilde komen wonen na het behalen van mijn 
diploma. Ik heb het altijd heel fijn gehad in Heijen en 
wilde graag in het dorp blijven wonen. Ook mijn zus en 
mijn ouders wonen in Heijen en die wil ik ook graag in de 
buurt hebben.”

Sanne: “Ik kom uit Gennep, en wil ook graag samen in 
Heijen wonen, omdat ik Heijen een fijn dorp vind en 
houd van de rustige sfeer in het dorp en de natuur in de 
omgeving.”

Roos: “Het hebben van een supermarkt en pinautomaat 
zou het dagelijkse leven makkelijker maken. Verder vind 
ik dat het met de samenhorigheid, gezelligheid en de 
activiteiten die georganiseerd worden heel goed zit in 
Heijen.

Ik zou graag het actief mee doen in verenigingen en 
het organiseren van activiteiten door mensen tussen 
de 20 en 35 bevorderen. Zelf wil ik na corona graag 
ook vrijwilligerswerk doen, maar merk dat ik bij veel 
verenigingen minder aansluiting heb omdat de leeftijd 
hoger ligt. Om onze leeftijd actief te laten zijn, is natuurlijk 
ook nodig dat er woonmogelijkheden in het dorp zijn, 
dus vooral kleine huurwoningen en koopwoningen voor 
starters.”

Sanne en Roos



Mondzorg
Op zoek naar een tandarts?

Wij nemen nog patiënten aan!

Europaplein 2     6591 AV  Gennep     Telefoon 0485 479 071
info@deenenmondzorg.nl     www.deenenmondzorg.nl

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

Prothese reparaties klaar 
terwijl u wacht.

Weekend en ‘s avonds 
06 46774514.

WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen



Ook buiten Heijen zijn er liefhebbers voor een woning in Heijen. Hieronder vind je een e-mail wisseling tussen 
Carla Bisschop en de redactie van het Hèjs Nèjs.

Hoi Carla,
Van Erwin Jansen hoorden we dat je wel wat vragen wilt beantwoorden over je plannen voor een verhuizing naar Heijen. Je 
antwoorden komen in een speciale editie van ons dorpsblad, het Hèjs Nèjs in april met als thema Wonen in Heijen, een Kasteel 
voor iedereen…

1.      Kun je vertellen hoe je gezinnetje eruit ziet waarmee je naar Heijen wilt verhuizen?
2.      Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
3.      Wat voor soort huis zoek je in Heijen? Huur, koop, groot, klein etc.
4.      Wat is de reden geweest dat je juist naar Heijen wilt verhuizen? 
5.      Hoe zou je willen integreren in Heijen?
6.      Welke faciliteiten zou je Heijen nog willen toewensen om de leefbaarheid te bevorderen?
7.      Is er nog iets dat ik hier niet vraag, maar dat je wel met ons wilt delen?

En dit was de reactie van Carla:
Beste mensen van het Hèjs Nèjs,
Ik heb de antwoorden op de meeste vragen in een stukje geschreven. Hierbij dus een kort schrijven voor de rubriek ‘een kasteel 
voor iedereen’.........

Ik ben Carla Bisschop en van oorsprong kom ik uit Milsbeek. Inmiddels woon ik ruim 35 jaar in Gennep.  Ik ben alleenstaand en 
mijn gezin bestaat uit twee kinderen, waarvan er reeds een op kamers woont, de ander woont om de week bij mij. Ik zou graag een 
betaalbare  eengezinswoning willen kopen, dit hoeft niet groot te zijn maar wel graag met een leuke tuin erbij. Ik hecht veel waarde 
aan het wonen in een gezellige wijk en heb de indruk (en weet van horen zeggen) dat Heijen hiervoor een zeer geschikt dorp is. 
Mensen wonen er prettig, laten elkaar in hun waarde, maar kunnen er zeker ook voor elkaar zijn wanneer dat nodig is. Ik hoor dat er 
veel georganiseerd wordt en dat er een groot dorpsgevoel is. Dit zijn dingen die voor mij prettig voelen en waaraan ik graag deel 
zou willen nemen. Het plan van een aantal enthousiaste Heijenaren kwam op mijn pad en ik hoop dat ‘mijn kasteel’ hier gebouwd 
kan gaan worden en dat ik over een tijdje de sfeer van Heijen zelf mag gaan proeven.

Groet Carla

Vervolg woonwensen 30+



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 kwa-
liteit 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

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

Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202



Het staat te gebeuren in de Kasteelstraat. We kennen 
allemaal de voormalige Huyberg waarin kunstenares 
Dalia van den Burg-Ziv jarenlang haar atelier had. Dalia 
is inmiddels verhuisd en heeft het pand verkocht aan de 
familie Robesin uit Boxmeer. Het gezin bestaat uit zes 
personen. Vader en moeder Hay en Marly (62 en 63 jaar), 
Dieke is de oudste dochter, is 34 jaar en in verwachting 
van haar tweede kindje, zij woont in Arnhem. De tweede 
is Heleen, Heleen is 33 jaar en heeft het syndroom van 
Down, zij woont al met haar ouders in het pand. 

Daarna komt Luuk (31), marinier en uitgezonden naar 
Aruba, de jongste is Anne. (29) Zowel Dieke als Anne 
werken in de gehandicaptenzorg. Anne werkt bij 
Dichterbij.

De Droom
Al enige jaren koesteren zowel Dieke als Anne de droom 
om samen een liefdevol kleinschalig wooninitiatief te 
starten voor mensen met een verstandelijke beperking, 
waarin hun zusje Heleen ook een plaatsje zou kunnen 
krijgen. Een woon/zorgcomplex met weinig overhead, 
waardoor het zorgbudget ook daadwerkelijk voor de 
bewoners ingezet wordt. Een droom hebben is één, 
maar het uitvoeren is een hele andere zaak. Vader en 
moeder begrepen de wens van hun dochters en dachten 
mee. “Laten we samen kijken wat er mogelijk is om een 
dergelijk wooninitiatief te realiseren,” zeiden ze. Er werd 
een businessplan opgesteld, maar ja, de belangrijkste 
schakel in dit geheel is toch de vondst van een locatie. 

Villa Zus: Liefdevol kleinschalig wonen voor mensen 
met een verstandelijke beperking…

De bouwtekening



“Heel Funda werd afgestroopt,” zeggen de zussen en toen 
stuitten ze op het huis van Dalia. Dat was het! Prijs op aanvraag 
stond er. “We durfden de makelaar haast niet te bellen!” De 
dames gingen kijken en waren enthousiast. Dalia gunde de 
zussen haar pand, omdat ze het een nobel streven vond wat 
de zussen van plan waren. Het pand werd aangekocht en Hay 
en Marly verkochten hun huis in Boxmeer. Over de naam van 
de accommodatie waren de familieleden het al snel eens. 
Villa Zus. Moj toch!

“We durfden de makelaar
haast niet te bellen!”

De Werkelijkheid
Ja, dan heb je je droomlocatie gevonden, maar dan begint 
het avontuur pas. Je kunt niet “zomaar” een woonvorm 
beginnen voor mensen met een beperking. Zeker niet als 
er niet de juiste bestemming op het pand rust. Er moet 
zorgbestemming op het pand komen, en die procedure 
loopt. Ondanks het feit dat de gemeente nog toestemming 
moet geven zodat er inderdaad gestart kan worden, zijn 
de verbouwingsactiviteiten al begonnen. “We hebben er 
vertrouwen in dat het goed komt,” aldus de zussen. We 
hopen dat van harte voor dit bevlogen gezin.

Want ga maar na. De planning is dat er op de begane grond 
acht kamers met toilet en wastafelruimte worden gecreëerd, 
zodat er acht bewoners hier hun intrek kunnen nemen. Een 
ervan is klaar en hierin woont Heleen. Daarover later meer. 
Er komt een nieuwe keuken in, twee ruime badkamers en 
een recreatieruimte, waar ook gezamenlijk gegeten zal 
worden. Boven “op zolder” wonen Marly en Hay. Zij nemen 
de nachtzorg op zich, overdag gaan Dieke en Anne zorgen 
voor de bewoners.

Vader Hay is een “bouw-duizendpoot” zeggen de zussen. 
“Hij kan alles.” De klussen die uitgevoerd moeten worden 
zijn omvangrijk. Hay hoeft het niet alleen te doen want  
allemaal helpen ze een handje mee. Toch zal het nog wel 
even duren voordat de hele verbouwing achter de rug is. 
Men hoopt begin 2022 de bewoners te kunnen huisvesten. 
Het is de bedoeling, dat in het pand alleen gewoond wordt. 
De dagbesteding is elders.

Er is geen wachtlijst, zeggen de zussen, maar er is al veel 
belangstelling getoond. Ze vrezen niet dat er kamers  
leeg blijven.

Moeder Marly



Open dag
Om draagvlak te creëren bij de buurt en om mensen te leren 
kennen, werd er direct na de aankoop van het pand in oktober 
vorig jaar een open dag voor de buurt georganiseerd. Daar 
kwamen veel mensen op af, ook uit de politiek. Er was alom 
bewondering voor het enthousiasme van de zussen en  
hun familie.

"Er was alom bewondering voor
het enthousiasme van de zussen

en hun familie."

Heleen
Dan is het tijd om het pand binnen te gaan bezichtigen, 
want voor het interview zaten we buiten. Bezichtigingen 
zijn als altijd onze favoriet. Pfoe! Hoewel er al veel gedaan 
is in het halve jaar dat ze er nu in zitten staan er nog wel 
een paar megaklussen te wachten. De kamer die klaar is, 
is die van Heleen. Haar naam staat in grote letters op de 
muur. Je hoeft niet lang rond te kijken om te ontdekken van 
wie Heleen een enorme fan is. Frans Bauer! Er staan foto’s 
van Frans en Heleen op het schap en geloof het of niet, 
ze slaapt met hem. Dat wil zeggen, ze heeft een prachtig 
dekbed met een afbeelding van Frans erop. Heleen heeft 

Anne, Heleen en Dieke

Hay



OPEL 
BEDRIJFSWAGENS
mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

zoekt mbo- en/of hbo-studenten  
Bouwkunde en/of Data Science 

 
   

 

Destion is een woningcorporatie die in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar 
ruim 2.500 sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed exploiteert. Het kantoor van 
Destion staat in Gennep. 
 
Wij ‘bouwen’ momenteel aan onze ‘nieuwe’ toekomst. 
Daarom zijn wij dringend op zoek naar mbo- en/of hbo-studenten (bij voorkeur Bouwkunde en 
Data Science) voor een leuke en interessante weekend- en vakantiebaan.  
 
Het werk dat je gaat doen is vooral gericht op het ordenen en structuur aanbrengen van veel 
exploitatie-, bouwkundige- en organisatiedata. Ook kan het zijn dat je kleinere projectmatige 
opdrachten gaat coördineren. Een en ander is afhankelijk van kennis en ervaring en jouw 
beschikbare tijd.  
 
Voor deze baan ontvang je een goede vergoeding op uurbasis.  
Om op kantoor én thuis te kunnen werken, krijg je een laptop van Destion ter beschikking. 
 
Is dit voor jou een leuke uitdaging? Stuur dan een e-mail met beknopte motivatie en de opleiding 
die je volgt, naar post@destion.nl. 
 
Wij kijken uit naar jouw reactie! 

 

 
 

 

 

 

 



er echt iets gezelligs van gemaakt. Haar dagbesteding vindt 
ze in atelier De Kunstschat in Gennep. Ze is heel artistiek, ze 
maakt schilderijen en tekeningen. Die creativiteit heeft ze van 
haar moeder die graag potten bakt. Achter in het pand staat 
ook een pottenbakkerij gepland. Wat ook fijn is, Heleen kan 
hier helemaal alleen in het dorp rondwandelen, dat kon in  
Boxmeer niet.
 
Ook boven, de woning van Hay en Marly, mogen we 
bekijken. Er is al een enorme dakkapel geplaatst. Er komt een 
woonkamer, keuken, twee slaapkamers en een badkamer. 
Ruimte genoeg! Het is allemaal nog niet klaar en je moet er 
een beetje doorheen kijken. Maar de contouren zijn er.

Al met al…
Ook dit verhaal past in ons thema van deze maand, wonen in 
Heijen, Iedereen een Kasteel. Hier in de Kasteelstraat wordt 
een kasteel gerealiseerd voor acht personen die hulp nodig 
hebben. En die hulp krijgen ze. Laat dat maar over aan de 
familie Robesin….

Wij wensen hen mede namens Heijen veel succes! We komen 
graag een keer terug om het resultaat te bewonderen.

Anne



En dit zijn de antwoorden van Familie Gobel en De Winter, 
woonachtig aan de Beukenlaan.

Kun je vertellen hoe je gezinnetje eruitziet waarmee je 
in je nieuwe huis woont?
Wij wonen hier met z’n vieren. Dat is Maarten Gobel (71 
jaar), Marianne de Winter (56 jaar), onze zoon Bas (26 jaar) 
en zijn vriendin Valerie Neijts (23 jaar). En natuurlijk moeten 
we onze honden niet vergeten: 2 ruwharige dwergteckels 
Joop en Lodewijck (pup van 10 weken) en de hond van Bas 
en Valerie is een cairn terriër en heet Noah.
 
Waar kom je vandaan, waar woonden jullie voordat jullie 
naar Heijen kwamen?
Wij woonden in gemeente Westland, een gemeente ten 
Zuiden van Den Haag. Daarvoor hebben wij 20 jaar in 
Arnhem gewoond.

Wat is de reden geweest dat je juist naar Heijen zijn 
verhuisd? En wat trok je aan in dit huis?
Ik (Marianne) kreeg een baan als algemeen directeur 
bij Tzorg met de vestigingsplaats Uden (Brabant). In 1e 
instantie heb ik eerst een huisje gehuurd in Uden, waar ik 
zondagavond in mijn eentje naar toe ging en vrijdagavond 
weer terug reisde naar het Westland om gezamenlijk weer 
het weekend door te brengen. Maarten vond dit al heel 
snel niets (voor mij was het wel handig voor werk: ik kon 
’s avonds dan toch een beetje doorwerken). We hebben 
toen de keuze gemaakt om ons huis te koop te zetten en 
ondertussen om ons heen te kijken rondom Uden (driehoek 
Nijmegen/Eindhoven/Den Bosch). 

Nieuwe bewoners, we vroegen naar hun ervaringen…. 



Na verschillende huizen bezichtigd te hebben, zei onze 
zoon Bas ineens dat hij eigenlijk wel mee wilde naar het 
Oosten. Samen met zijn vriendin Valerie. Op dat moment 
hebben we de zoekopdracht gewijzigd en hebben we 
gekeken naar een huis met een bijhuis. Bij het bezichtigen 
van een ander huis maakten we kennis met Hans de 
Makelaar (de verkopende makelaar) die aan ons vroeg 
wat wij zochten. Hij vertelde dat hij net zo’n huis in zijn 
portefeuille had gekregen. En dat is ons huidige huis op 
de Beukenlaan in Heijen. Na 1 bezichtiging waren we om. 
Op 1 juni 2019 zijn we in dit huis getrokken na een half jaar 
redelijk veel verbouwd te hebben.
 
Bas is vrachtwagenchauffeur en kan gelukkig vanuit 
Heijen zijn werk doen. Valerie is ondertussen werkzaam 
als floormanager housekeeping bij CenterParcs. Het 
Heijderbos en heeft daarnaast haar eigen bedrijfje 
waarbij ze ZZP’ers/beginnende ondernemers helpt met 
hun website/social media. Ondertussen heeft ze wel een 
paar klanten nu, maar hopelijk is dit gelijk voor haar een 
mooie reclame voor nieuwe klanten. Zij is bereikbaar via  
info@companyid.nl
 
Hoe bevalt het….?
Supergoed. Zowel het huis en de ruimte om ons huis heen 
is heel fijn. We zijn heel blij dat Bas en Valerie onze ‘buren’ 
zijn. Door corona hebben we afgelopen jaar echt ervaren 
hoe prettig het is om zo de natuur in te kunnen gaan. We 
hebben ondertussen al aardig wat kilometertjes wandelen 
in de benen. Wat minder fijn is dat we door het nieuwe 
asfalt van de rondweg een toename van geluidsoverlast 
van de N271 ervaren. Dit is echt enorm toegenomen. We 
kwamen hier vooral omdat het zo lekker rustig was… dus 
we zijn benieuwd wat uit de poll komt die in Hèjs Nèjs heeft 
gestaan hierover.
 
Hoe gaat jullie integratie in het dorp, heb je tips voor ons?
Het leren kennen van de inwoners van Heijen is wat lastiger 
in coronatijd. We hebben gelukkig hele fijne buren op de 
Beukenlaan waar we samen verjaardagen mee vieren (voor 
coronatijd). Mooi was dat we een bezoek kregen van Hèjje 
Mojjer met de welkomsttas. Dat geeft toch een gevoel van 
welkom zijn. Ik (Marianne) ben penningmeester geworden 
van Hèjje Mojjer en daarmee lid van het dagelijks bestuur. 
Dit is voor mij de manier om het dorp, de mensen, maar 
ook de ontwikkelingen en uitdagingen van Heijen beter te 
leren kennen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik iets 
kan betekenen voor de gemeenschap. Dat geldt ook voor 
Maarten. Hij heeft zich als vrijwilliger aangemeld voor de 
dorpskamer. Hij heeft daar nog niets in kunnen betekenen 
door corona.

Wij zijn natuurlijk van boven de rivieren en zijn niet 
opgegroeid met carnaval. Bas en Valerie hadden zich 
aangeboden om te helpen bij het bier tappen vorig jaar. 
Gewoon om mensen te leren kennen. Helaas kwam daarna 
corona en heeft dat geen opvolging gekregen. Valerie 
is ondertussen lid van Heisa en kan haar kwaliteiten als 
fotograaf inzetten.
 
Dus een tip zou kunnen zijn dat ook de jongeren iets doen 
voor nieuwe jonge inwoners van Heijen.
 
Welke faciliteiten zou je Heijen nog willen toewensen 
om de leefbaarheid te bevorderen?
Als je uit een grotere gemeente komt met veel 
voorzieningen is het wel wat mager in Heijen. We zijn blij 
met de verschillende terrasjes nu in de zomer. Laten we 
die vooral echt in stand houden! We zouden rond het 
gebied van de kerk wel wat meer reuring willen hebben. 
Het is echt wel heel stil op straat. De MFA kan daar 
hopelijk aan bijdragen. In het Westland hadden we 1x 
per jaar een eetkamerwandeling. Ontmoeting en eten bij 
dorpsgenoten thuis. Inwoners boden zich aan als kok of 
als gast en een commissie zorgde ervoor dat dit gematcht 
werd. Ieder ontving bij aanvang van de wandeling een 
wandelkaartje met twee adressen: op het 1e adres werd je 
verwacht voor het voorgerecht en het 2e adres nuttigde je 
het hoofdgerecht. Daarna kwam iedereen bij elkaar samen 
in een soort “d'n Toomp” voor het nagerecht. Hiermee 
leerden je echt de andere inwoners kennen en bracht het 
veel saamhorigheid en gezelligheid. Het zou toch prachtig 
zijn als we ook zoiets zouden kunnen doen in Heijen?
 
Is er nog iets dat we hier niet vragen, maar dat je wel 
met ons wilt delen?
Is het een idee dat we een keer met vrijwilligers een 
rondje door het Heijderbos doen om al het afval op te 
rapen? Sinds corona maken zoveel meer mensen gebruik 
van het bos. Mooi toch als we dan het bos mooi houden  
met elkaar? 

Welkom in Heijen, allemaal!



Ook in de Kasteelstraat streken onlangs nieuwe bewoners 
neer. En nog wel in het oudste huis van Heijen! In het kader 
van ons themanummer Wonen in Heijen, Iedereen een 
Kasteel, benaderde ons redactielid Angeline, die er vlak 
in de buurt woont hen en stuurde hen een aantal vragen 
door. Het koppel woont aan de Kasteelstraat nummer 2.  
Dit waren de antwoorden die we per e-mail ontvingen.

Hoi Marjo,
Afgelopen week heeft onze nieuwe buurvrouw, Angeline, 
met ons jouw vragenlijst gedeeld. Wij vinden het leuk 
dat jullie dit initiatief nemen, vooral omdat we zelf op dit 
moment nog erg druk zijn met ons nieuwe huisje.

Kun je vertellen hoe je gezinnetje eruit ziet waarmee 
je in je nieuwe huis woont?
Wij zijn met z’n tweeën, Zilla(32) en Evert(32)

Waar kom je vandaan, ik bedoel waar woonden jullie 
voordat jullie naar Heijen kwamen?
Wij komen alle twee uit de grote stad, Zilla uit Amsterdam(-
Noord, Landsmeer) en Evert uit Den Haag (Leidschendam). 
Maar we hebben beiden veelvuldig gereisd door de 
wereld. Zo hebben we samen een half jaar in Zuid-Afrika 
gewoond en anderhalf jaar op Bali Indonesië en nog een 
tijdje in Australië. Hiervoor hebben we een jaar in het 
centrum van Utrecht gewoond. Het is voor ons daarom ook 
een avontuur om ineens zo ver van de Randstad te wonen.

Wat is de reden geweest dat jullie juist naar Heijen zijn 
verhuisd? En wat trok je aan dit huis? 
We hebben een jaar lang elke ochtend op Funda gekeken in 
Amsterdam, vervolgens omstreken, Utrecht, en uiteindelijk 
breidde zich dat uit tot alles rondom en tussen de Randstad met 
een mooi buiten. In onze zoektocht kwamen we er achter dat 
we de natuur steeds belangrijker begonnen te vinden en we dus 
een mooie tuin steeds meer waardeerden. Onze regel was, niet 
onder de rivier of voorbij de A50 want dat zou te ver van onze 
vrienden zijn. Als we in onze ochtendroutine alle nieuwe Funda 
huisjes hadden bekeken zonder resultaat, zetten we soms voor 
de gein de filter ‘perceel’ op >500m2 en fantaseerden we over 
alle mogelijkheden van de grote goedkope huizen (vergeleken 
met Amsterdam) die in de oostelijke provincies liggen. Wij 
herinneren ons de dag nog goed, er was eindelijk weer 1 huisje 
in Amsterdam te koop op Funda voor maar €400.000 voor  

40m2! Vervolgens klikten we voor de leuk op een huisje buiten
onze comfortzone, €275.000 voor 630m2 perceel. Bij het zien 
van de tuin met studio waren we gelijk verliefd.

Hoe bevalt het…?
Geweldig! Met de warmste februari maand ooit hebben we 
al volop kunnen genieten van onze mooie tuin. We hebben 
aan alle kanten hele vriendelijke buren, het was letterlijk 
een warm welkom. Ook al wonen we er nog maar 2,5 week 
(februari 2021 – red.)  het voelt nu al helemaal goed.

Hoe gaat jullie integratie in het dorp, heb je tips voor ons?
Tot nu toe vinden wij dat het erg goed gaat.  We hebben al 
een aantal mensen gesproken en een brief als deze draagt 
bij aan dat goede gevoel. Maar het blijft moeilijk te zeggen 
met maar 2,5 week op de teller. Wij hebben dan ook geen 
tips, wij vinden het heel fijn met de tijd en ruimte die wij 
krijgen om onszelf op ons gemak te voelen hier in Heijen.

Welke faciliteiten zou je Heijen nog willen toewensen 
om de leefbaarheid te bevorderen?
Ook dit is moeilijk te zeggen maar het eerste dat ons 
opviel was dat er naast de Polski sklep niet een restaurant 
of iets dergelijks is.

Is er nog iets dat ik hier niet vraag, maar dat je wel met 
ons wilt delen?
Wij kunnen op dit moment niet iets verzinnen.

Wij kijken uit naar een mooie tijd in Heijen en willen 
jou en Angeline graag bedanken voor het initiatief om 
contact met ons te leggen. Wie weet tot snel! 

Met vriendelijke groet,
Zilla van den Born en Evert van de Braak

Ook welkom in Heijen, nieuwe 
bewoners Zilla en Evert!
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Lieeeeeeve mama Nicoli

Alvast voor Moederdag willen we je iets meegegeven: We houden heel erg veel 

van je en het doet ons zo goed om je zo blij te zien, behalve wanneer wij je 

irriteren. We zijn heel dankbaar voor hoeveel je voor ons over hebt. Op naar nog 

vele leuke grapjes en momenten, nu zijn we wel weer lief genoeg geweest. Fijne 

Moederdag!

Kusjes, Renske en Max

Denkt u mee over speeltuinen?

De Gemeente Gennep onderzoekt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem Nijmegen 

het gebruik van speeltuinen. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar de mening van ouders en 

grootouders uit de gemeente. Met de resultaten van het onderzoek willen we de speeltuinen 

in de gemeente verbeteren. Daarnaast worden er mooie prijzen verloot onder de deelnemers. 

Vul de vragenlijst in en maak kans op 1 van de 5 cadeaubonnen ter waarde van 

€ 20 van Replay Toys in Gennep. U vindt de vragenlijst op www.gennep.nl/speeltuinen. 

Vult u de vragenlijst ook in?

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.



Praten 
over geld
Dat helpt jou & 
de mensen om je heen 

Doe 
je mee?



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. Tweewekelijks plaatsen zij een onderwerp van Historisch Heijen op Facebook 

(elke zondagmorgen om 11.00 uur). Maandelijks wordt ook een van deze onderwerpen in het Hèjs Nèjs opgenomen. Werkgroep 

Historisch Heijen heeft inmiddels 253 leden. Op ons verzoek deze keer een onderwerp dat aansluit op ons thema Wonen in Heijen, 

Iedereen een Kasteel.

Wonen in Heijen in historisch perspectief
Dat Heijen een aantrekkelijke (en geschikte) 
woonomgeving is, wisten onze verre voorouders ook 
al. Ga maar na: al ongeveer 500 jaar voor Christus (dus 
ruim 2500 jaar geleden), was er al sprake van landbouw 
op het gehucht Diekendaal. En   al in de 9e eeuw stond 
er een katholieke kerk in Heijen. De eerste schriftelijke 
vermelding van de plaatsnaam (toen nog Heiden) stamt 
uit 1271. Heiden betekent trouwens: nederzetting op de 
heide. Tussen 1300 en 1450 werd een nieuwe, vroeg-
gotische kerk gebouwd. Rond 1400 werd de eerste steen 
gelegd voor het kasteel Huis Heijen. Bewoner werd 
Hendrik van Spaenrebock.

Het dorp Heijen komt voor het eerst voor op een kaart 
uit 1560. 

Het oudste nog bestaande huis in Heijen staat in de 
(huidige) Kasteelstraat en dateert uit 1756 (was de oude 
kapelanie). Leuk detail: in dat huis wonen nu Evert en Zilla, 
zie hun verhaal elders in dit blad. In 1840 heeft Heijen 58 
huizen met in totaal 350 bewoners. In 2021 zijn er bijna 

950 wooneenheden en zijn er circa 2100 inwoners. Vanaf 
1800 viel Heijen onder de gemeente Bergen, dat duurde 
tot 1973. Toen ging Heijen over naar de nieuw gevormde 
gemeente Gennep.

Grote veranderingen in Heijen

Het dorp Heijen bestond halverwege de jaren '50 uit een 
aantal boerderijen en woningen in de kern, met een kerk 
aan de Hoofdstraat. De weg tussen Nijmegen en Venlo v.v. 
slingerde door het dorp. De vele bochten waren berucht, 
gezien de vele ongelukken die hier plaatsvonden.

Vanaf de jaren zestig verdwenen steeds meer boerderijen 
uit het centrum om plaats te maken voor woningbouw, 
waaraan in de naoorlogse jaren veel behoefte was. 
Vervanging van de noodwoningen en de babyboom 
hadden hier ongetwijfeld mee te maken. De Hoefstraat 
ontstond.

Woning Hoefstraat net opgeleverd (jaren 60) (bron: Henk Kerkhoff)



In de boomgaard van Dien Hermsen en op de achter de 
boerderij van familie Van Elk gelegen grond, ontstond 
de bebouwing aan de Heesweg. De boerderij van de 
familie Lintzen nabij de nieuwe kerk en de boerderij 
van Groetelaers verdwenen: de woningen aan de 
Meidoornstraat en een deel van de Nieuwwijkstraat 
konden gebouwd worden. 

Ook de boerderij van familie Hendriks aan de Dionisiusstraat 
verdween en woonbebouwing ontstond aan de 
Dionisiusstraat en de Beukenlaan. Begin jaren zeventig werd 
de boerderij van familie Erps gesloopt en kon de ontstane 
ruimte en het achterliggende heidegebied woonrijp 
gemaakt worden. Op de gronden van de familie Koenen 
werd het nieuwe sportpark (voetbal en tennis) aangelegd. 

Weer later was de Smele aan de beurt. Nieuwe straatnamen 
zagen het licht: Hermelijn-, Boommarter- en Eekhoornstraat. 
Onlangs zijn de woningen aan de Wethoudershof in gebruik 
genomen. En……….er is anno 2021 nog behoefte aan 
ongeveer 100 wooneenheden. Daarover sprak de redactie 
met wethouder Rob Peperzak. Dit interview staat elders in 
deze editie.

Een blik in de toekomst is helaas niet mogelijk, maar het zou 
mooi zijn om met een drone een foto te maken van Heijen 
anno 2040. Hoe anders zal Heijen er dan uitzien? Wie het 
weet mag het zeggen.

Werkgroep Historisch Heijen (https://historischheijen.info)

De huizen van de Heikampseweg in aanbouw
(Bron: fam. Reintjes)

De Meidoornstraat met rechtsachter nog het huis van Sjang en Fride Lintzen 
(waar later slagerij Martens werd gebouwd) (Bron: fam. Reintjes)

De woningen aan de Heikampseweg, tussen Sleedoornstraat en 
Lijsterbesstraat. (Bron: fam. Reintjes)
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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 informa-
tie-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 verzend-
kosten; inclusief verzending in 
Nederland  € 65,-.

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

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

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

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

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

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

Dorpsondersteuner Heijen:
Wilma Kroon  06-57486685
dorpsondersteuner@heijen.info

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

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

Service Apotheek Niersstad
Spoorstraat 97, 6591 GS Gennep 0485 - 231810

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

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

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

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

Milieuklachten:
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803

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

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance 
Nijmegen en Omstreken  024 – 3550222
Dierenhotel De Mère, Balgoij  024 - 6414982
www.mere.nl

Belangrijke telefoonnummers

Agenda en belangrijke telefoonnummers

In verband met het coronavirus is er 
nog altijd veel onzekerheid in hoeverre 
activiteiten en evenementen gehouden 

kunnen worden. 

Daarom vermelden we op deze pagina 
voorlopig geen agenda meer en 

verwijzen we u voor geplande activiteiten 
in de komende periode naar de 

activiteitenkalender op de site van Hèjje 
Mojjer (www.heijen.info).

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op
26 mei 2021.

(Onder voorbehoud)



  

  

In verband met de RIVM richtlijnen en uw en onze gezondheid vragen wij u een afspraak te plannen via:  0485 - 45 29 86   óf   via:    info@teunarts.nl

meer dan 90 modellen (veelal uit voorraad leverbaar) Ruim 230 modellen Ruim 40 modellen

Sta- op fauteuil voorjaars opruiming!  Nu ruim 90 modellen sta- op fauteuils tegen weg = weg prijzen en direct leverbaar.

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      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts  (buiten de bebouwde kom!).

Relaxfauteuils met sta- op hulp Relaxfauteuils op draaivoet Relaxfauteuils compleet op maat

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

www.teunarts.nl

In deze omgebouwde boerderij in het buitengebied van Sint Hubert
vindt u,  in 2000m² showroom, al ruim 45 jaar,  

de grootste collectie relaxfauteuils van Nederland.

Vele sta- op fauteuils direct leverbaar!


