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3INTRODUCTIE

Voor u ligt het meinummer van Hèjs Nèjs. Vanwege de aanstaande gildefeesten 

hebben wij een interview met onder meer de hoofdvrouw van het gilde opge-

nomen. Ook een interview met de Heijense kasteelbewoners ontbreekt niet. Het 

kasteel is nauw verbonden met het gilde en ook het omgekeerde is het geval.

Verder wijzen wij u op het ingevoegde enquêteformulier. Wij zijn namelijk heel 

benieuwd naar wat u vindt van Hèjs Nèjs en ook naar wat u vindt dat anders of 

beter kan. Uiteraard hopen wij op een grote respons. Dit is dé gelegenheid om 

uw stem te laten horen. Het enquêteformulier staat vanaf eind mei ook op de site 

www.heijen.info Invullen via de site is dan ook mogelijk.

Tot slot wensen wij u weer veel lees- en kijkplezier.

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een ini-
tiatief van de vereniging ‘Hèjje 
Mojjer’ en wordt financieel onder-
steund door de gemeente Gennep 
en met een bijdrage uit het Fonds 
Maatschappelijkke betrokkenheid 
2010 van de Rabobank.
Hèjs Nèjs wordt tevens gespon-
sord door onze adverteerders.

Het maandblad is een informatie- 
bron voor alle bewoners en be-
drijven van Heijen. Het wordt 
huis-aan-huis verspreid. Zij die 
een ‘nee-nee-sticker’ bij hun brie-
venbus hebben geplakt kunnen bij 
de Troefmarkt zo lang de voorraad 
strekt een exemplaar ophalen.

Zie voor meer informatie en  
wetenswaardigheden over Heijen 
de site van Hèjje Mojjer: 
www.heijen.info 
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4 COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 

Donateursactie 
Fanfare EMM
Het is weer bijna zo ver.

Op maandag 27 juni a.s. zal fanfare 

EMM haar jaarlijkse donateursactie 

houden. De leden van de fanfare ko-

men die avond tussen 19.00 en 20.00 

uur in uniform aan de deur voor uw 

bijdrage. De donateurskaarten kosten 

€ 5,00, maar als u meer of minder wilt 

geven dan is dat geen bezwaar. Met 

uw financiële steun kunnen wij de 

uniformen van onze vereniging tip-

top in orde houden. Aan de actie zal 

een loterij verbonden zijn. De dona-

teurskaarten zijn genummerd en deze 

nummers worden door de leden op 

een lijst genoteerd.  Na de actie zal 

een aantal nummers worden getrok-

ken. Aan de gelukkige winnaars zal een 

prijs worden uitgereikt. 

Bestuur en leden van EMM danken u 

van harte voor uw gulle gaven.

Bestuur en Leden Fanfare EMM.

Niemand kan gemist worden

Als je de definitie van ‘vereniging’ opzoekt kom je op een verzameling 

mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Dit bete-

kent dus dat ze samen het vastgelegde doel willen nastreven. Ieder moet 

hierbij zijn of haar bijdrage leveren. De een zal wat meer oppakken, 

de ander minder. Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat in Heijen tal van 

verenigingen actief zijn en ook op allerhande gebieden. Het varieert van 

samen muziek maken, samen sporten, samen voor anderen zorgen tot 

het in stand houden van oude tradities. Wat essentieel is, is dat alleen 

door samenwerking dingen tot stand komen.

In onze maatschappij is het vrijwel onmogelijk om geheel onafhanke-

lijk, zonder enige vorm van contact te leven. Dit neemt niet weg dat 

eenzaamheid in vele gradaties kan voorkomen. Onder meer De Zonne-

bloem en het KBO kunnen een belangrijke rol spelen om eenzaamheid 

te voorkomen. Maar ook op kleine schaal in de vorm van een gesprekje, 

het drinken van een kopje koffie kan veel bereikt worden.

Als je de Nederlandse samenleving bekijkt zie je eigenlijk hetzelfde: 

alleen door alle onderdelen die samen de maatschappij vormen, kan 

de maatschappij functioneren. Haal je er een onderdeel uit, dan zal de 

machine vastlopen. Een aantal radertjes komt stil te staan. In tijden van 

bezuinigingen hoor je nog al eens: schaf dat ambtenarenapparaat maar 

af. Dat kost alleen maar geld en het stagneert de boel alleen maar. Een 

beetje een kortzichtig standpunt. Immers ook het ambtenarenapparaat 

is hard nodig in een moderne maatschappij. De politiek zal geadviseerd 

moeten worden en besluiten uitgevoerd. Het overlaten aan het bedrijfs-

leven van onderwijs, zorg, justitie, omgevingsvergunningen, brand- 

veiligheid etc. zou zeker tot willekeur leiden. Om op het centrale thema 

terug te komen: elk radertje is nodig in een moderne maatschappij om 

de machine soepel te laten lopen. Neemt niet weg dat een radertje wel 

eens gepolijst moet worden om weer soepel te kunnen meedraaien of 

met andere woorden: alert blijven, bijsturen en verbeteren van onder-

delen van de machine blijft een voortdurende zorg. Maar daar moet in 

een democratische samenleving uit te komen zijn!
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In de aanloop naar de Gildefeesten 

hield het Sint Dionysiusgilde uit Heijen 

traditioneel op de eerste zondag van 

mei haar koningschieten op schiet- 

terrein “De Maasarm” te Heijen. Spe-

ciaal voor het jubileumjaar waren veel 

gildebroeders en –zusters gebrand om 

koning(in) van het gilde te worden. De 

jeugdige gildebroeders en –zusters 

waren al even gedreven hetgeen leid-

de tot zeer spannende wedstrijden. 

Uiteindelijk wist Wim Roosengarten 

met het 281e schot de laatste resten 

van de koningsvogel van de spil te 

schieten en zich voor de derde keer 

tot gildekoning van het Sint Dionysius- 

gilde te schieten. De verrassing was 

compleet toen Pascal Vinck de laatste 

resten van de jeugdkoningsvogel met 

het 234e schot afschoot. Pascal was 

blij verrast met deze titel waarop de 

jeugdige gildebroeder al vele malen 

had geaasd.

Met de nieuwe gildekoningen weet 

het Sint Dionysiusgilde zich verzekerd 

van een goede start van het jubileum-

jaar. Het gilde kijkt dan ook vol ver-

trouwen uit naar de grote Gildefees-

ten die van 17 t/m 19 juni 2011 nabij 

kasteel “Huis Heijen” zullen worden 

gehouden.

VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS

Pascal Vinck nieuwe jeugdkoning
Wim Roosengarten jubileumkoning bij Sint Dionysiusgilde

Eerste optreden van de leerlingen van de slagwerkgroep EMM 
Door Romée Traa

Het showconcert 100% NL was mijn eerste echte optreden voor een volle zaal. Ik vond het best spannend. 

Alles moest goed gaan en dat voor de eerste keer. We hebben veel gerepeteerd en nu moest het er dus van 

komen. Licht, geluid en heel veel mensen om mij heen.Dat was echt koel. We hebben onze stukken best goed 

gespeeld en het publiek vond dat hoop ik ook. Jammer dat ik niet iedereen in de zaal kon zien, maar ook de 

mensen in de zaal konden onze groep niet zo goed zien. Dat was jammer.

Toen de fanfare moest spelen hebben we  

achterin veel gelachen en meegeklapt. Dat 

mocht en wij vonden dat leuk om te doen. 

Soms moesten we gaan staan en lekker mee 

doen en soms bleven we gewoon zitten en  

hebben een beetje gekletst....

Ik vond het kei leuk om te doen en hoop dat we 

volgend jaar weer zo´n showconcert geven. 

Nu hebben we ons volgende optreden op 29 

mei en dan zullen we weer lekker knallen.

Tot de volgende keer.

Groetjes, Romée

V.l.n.r. De nieuwe jeugdkoning Pascal Vinck en het nieuwe koningspaar Wim en 
Ineke Roosengarten – Van Zuylen.

De jeugdigeslagwerkgroep leden in opperste concentratie
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Mededelingen
van het bestuur Hèjje Mojjer 

Het dagelijks bestuur heeft regelmatig 

overleg met de gemeente en hier lopen 

momenteel de volgende zaken:

•  Rond september zal er mogelijk een 

opschoondag gehouden worden. 

    Deze wordt ondersteund door de 

gemeente en georganiseerd door de 

vereniging.

•  De gemeente wil een plan/visie ma-

ken voor een integrale aanpak van de 

kern Heijen in samenspraak met Hèjje  

Mojjer. Het bestuur van de vereniging 

wil eerst overleg plegen met de ge-

meente Gennep. Uiteraard wil Hèjje 

Mojjer dat ook de Heijense bevolking 

hierbij tijdig wordt betrokken. Met 

Destion is al een afspraak gemaakt om 

hun plannen te bekijken.

•  Het bestuur is benaderd door dorps- 

en wijkraden in oprichting van Milsbeek 

en Gennep om zienswijze en organisa-

tie te delen.

•  De vereniging is benaderd door een 

politieke partij die ontevreden is over 

de ontstane verkeersituatie op de split-

sing Hoofdstraat/industrieterrein “De 

Groote Heeze”. Het blijkt momenteel 

een onduidelijke, onveilige oversteek-

plaats op een druk punt.

•  Er is een klacht betreffende geluidsover-

last van de A77 verstuurd naar Rijks-

waterstaat. Hierin is ook meteen naar  

de mogelijkheden gevraagd voor een 

fietspad langs de brug van  de A77. 

Heisa dorpsfeest projectgroep

Dit jaar zal voor de tweede keer het 

dorpsfeest “Heisa” georganiseerd wor-

den. Hiervoor is alles al geregeld en het 

gaat een nog groter spektakel worden 

dan de eerste keer. Dit jaar is het thema 

“Heisa in America”. 

ROC Projectgroep

De projectgroep probeert wederom 

met de gemeente in contact te komen 

over de nieuwe ontwikkelingen van het 

ROC. Rondom dit industriegebied lopen 

momenteel ook andere zaken die wijzen 

op meer en grotere industriële bewe-

gingen. Ook het hele gebeuren over de 

ontwikkeling van het nieuw te vormen 

industriegebied “De Brem” wordt nauw-

lettend in de gaten gehouden.  

Website

De website www.heijen.info wordt druk 

bezocht en ziet er heel goed uit. Toch 

moet iedereen proberen zoveel mo-

gelijk nieuws te blijven plaatsen om de 

site zo interessant en actueel mogelijk te 

houden. Een extra opmerking voor alle 

verenigingen: a.u.b. de agenda van de site 

zo veel mogelijk vullen en bij te plannen 

activiteiten deze eerst raadplegen.

Ommetje

Paul en Martha Toonen hebben een 

concept opgesteld voor een ommetje 

in Heijen.

Hiervoor hebben ze van de IKL al groen 

licht gekregen en een mooie subsidie 

om dit te realiseren. De doelstelling is het 

ommetje begin 2012 klaar te hebben en 

dan officieel te openen.

Hèjs Nèjs

Een jaar geleden viel de eerste “Hèjs 

Nèjs” op de mat en sindsdien heeft  

ieder huishouden er 12 gehad. Het blad 

ziet er fantastisch uit en staat ieder keer 

weer vol interessante verhalen en arti-

kelen. Ook voor de toekomst verwacht 

men geen problemen. De projectgroep 

is benaderd door de bibliotheek van  

Maastricht die graag een exemplaar van 

alle uitgaven wil hebben om deze ter in-

zage te leggen en uiteindelijk op te slaan 

in het archief.

Hopelijk hebben we de bewoners van 

Heijen hiermee kunnen informeren wat 

er zoal speelt in het dorp. Sommige din-

gen hebben veel tijd nodig, sommige zijn 

zo geregeld. Nieuwe ontwikkelingen zul-

len we meer en vaker bekend maken via 

het “Hèjs Nèjs” of de website.

Met vriendelijke groet, bestuur Hèjje Mojjer.

Op 26 april heeft het bestuur samen met alle projectgroepen onder de vlag van Hèjje Mojjer  bij elkaar 

gezeten. Dit om de voortgang van de vereniging en de verschillende project-groepen te bespreken. Om de 

bewoners van Heijen te informeren over wat de vereniging Hèjje Mojjer allemaal doet is er besloten een klein 

verslagje hierover in het “Hèjs Nèjs” te zetten. 



8 PRIKBORD

Collecte Hart-
stichting 2011

In de week van 3 tot 9 april heeft 
de jaarlijkse collecte van de Hart-
stichting plaats gevonden.
Onze collectanten brachten in 
deze week samen een bedrag 
van € 903.33 bijeen.
Namens de Hartstichting dan-
ken wij alle gevers, maar vooral 
onze trouwe collectanten.

Annie de Rijck-Janssen

HET LEUKSTE DORP VAN LIMBURG

Door al jullie stemmen is Heijen door naar de 2e ronde van de ver-
kiezing van het leukste dorp van Limburg. In deze 2e ronde gaan alle 
tellers weer op nul en zullen de 8 regiowinnaars weer opnieuw zoveel 
mogelijk stemmen moeten binnen halen. L1 heeft aangekondigd te ko-
men filmen in het dorp.

Roep daarom iedereen die je kent op om op Heijen te stemmen: vrien-
den, kennissen, familie, collega’s etc.

Het zou natuurlijk geweldig zijn als we winnen, want uiteindelijk is  
Heijen natuurlijk gewoon het leukste dorp van Limburg!

H e i j e n
g e m .  G e n n e p

Levi Coenen - De Elskamp

Romy van Laarhoven - Heesweg

Zohra van de Berg - Heikampseweg

Welkom in Heijen

Wist je, dat...

•  de blauwe vinvis het grootste dier is: 33,5 meter lang en met een 
gewicht van 150.000 kg?

• een libelle een snelheid van 57 km per uur kan bereiken?
• Chinees de meest gesproken taal is op onze aardbol?
•  Panama de enige plek op aarde is waar je de zon kunt zien opkomen 

in de Grote Oceaan en ondergaan in de Atlantische Oceaan?
• De Vries de meest voorkomende achternaam in Nederland is?
•  het in Frankrijk verboden is om een vliegende schotel in een wijn-

gaard te parkeren?
•  de parachute meer dan honderd jaar vóór het vliegtuig werd uitge-

vonden?
•  een reuzenschildpad 200 jaar kan worden en een eendagsvlieg één 

dag?
• mieren nooit slapen en dolfijnen met één oog open?
• stieren kleurenblind zijn?
• ze pas agressief worden als er iets beweegt?
• een filograaf handtekeningen verzamelt?
• en een lepidopterist vlinders?
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Bibliotheek Gennep

Ook in de Bibliotheek in Gennep lezen bezoekers en medewer-
kers iedere maand met veel plezier het Hèjs Nèjs. Zo ontdekken 
we elke editie wel weer iets nieuws over het mooie Heijen. Dit 
bracht ons op het idee om ook eens de bibliotheek onder de 
aandacht van de lezers van het Hèjs Nèjs te brengen.
 
Vernieuwd en toch vertrouwd
De bibliotheek is de afgelopen jaren flink veranderd. Natuurlijk kunt u er nog steeds terecht voor een mooi boek 
of een interessant tijdschrift. Maar de bibliotheek anno 2011 biedt zoveel meer!

Boeken in allerlei vormen en maten
Spanning, romantiek of literatuur: uiteraard heeft de bibliotheek de boeken van dik tot dun. Maar wie lekker wil 
ontspannen en wil genieten van een mooi verhaal, kan zich tegenwoordig ook laten voorlezen door middel van een 
luisterboek. Vaak worden deze voorgelezen door de schrijver van het boek. Hierdoor krijgt het verhaal een extra 
dimensie. Luisterboeken op cd zijn een uitkomst voor een lange autorit of gewoon lekker in een stoel op het terras.
Op zoek naar een compact boek? Kies dan eens een Dwarsligger: een boek van slechts 12 X 8 cm. Het ligt lekker 
in de hand, past gemakkelijk in een handtas of jaszak en weegt bijna niets. Verdraaid handig voor op reis!

Het nieuwe lezen
Naast de bekende papieren boeken lezen in 2011 steeds meer mensen digitale boeken. Dit kan met een e-reader 
of een IPad. Voordeel is dat digitale boeken weinig ruimte innemen, zodat u bijvoorbeeld op vakantie wel 40 boeken 
mee kunt nemen! De bibliotheek heeft e-readers en IPads in huis om u te laten kennismaken met dit ‘nieuwe lezen’.

Lekker makkelijk
Iets leuks in de bibliotheek zoeken kan tegenwoordig gewoon in je luie stoel thuis achter de computer. Via de 
catalogus op internet kun je snuffelen aan leuk lees-, kijk en luistervoer. Of het nu gaat om het zoeken naar boeken, 
tijdschriften, DVD’s, luisterboeken of het gratis reserveren ervan: het kan 24 uur per dag, zeven dagen per week 
via de website www.biblioplus.nl  

Voordeel met uw biebpas
Wie lid is van de bibliotheek, heeft een biebpas. Met deze pas krijgt u korting op de cursussen en lezingen van 
BiblioPlus. Daarnaast zijn er kortingsacties buiten de bibliotheek zoals bij musea, dierentuinen of pretparken.
Ook kunt u zich met uw biebpas gratis laten inschrijven als gastlener bij andere bibliotheken in de regio, zoals 
bijvoorbeeld de bibliotheek van Nijmegen.

Herinneringen ophalen en delen
Wie de bibliotheek, van Gennep binnen wandelt, ziet het direct: de nieuwe Vantoentotlater ontmoetingsruimte. 
Een kunstzinnige leesruimte met computer, waar foto’s te vinden zijn uit de rijke historie van Gennep. Bezoekers 
kunnen herinneringen bij de foto’s ophalen, deze delen met anderen en, eventueel met hulp van een bibliotheek-
medewerker, zelf foto’s toevoegen aan de fotodatabase. Dit kan overigens ook thuis via de website 
www.vantoentotlater.nl
Kortom: de bibliotheek anno 2011 is zoveel meer dan een plek waar u boeken leent! Kom gerust eens (opnieuw) 
kennis maken met de bibliotheek. Het zal u verbazen hoeveel er is veranderd. Maar toch zult u zich er ook direct 
(weer) snel thuis voelen. De bibliotheekmedewerkers heten u van harte 
welkom en leiden u graag rond in de bibliotheek van nu!  

Bibliotheek Gennep, Ellen Hoffmannplein 2, Gennep
Openingstijden: 
maandag, woensdag, donderdag: 13.30 -17.30 uur
dinsdag: 10.00 – 12.00 en 13.30 – 17.30 uur
vrijdag: 13.30 – 20.00 uur
zaterdag: 10.00 – 14.30 uur
T. 0485 511220
E. bibliotheekgennep@biblioplus.nl 
I. www.biblioplus.nl Wilma Lems, vestigingscoördinator 

Bibliotheek Gennep 
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Met dit pakkende motto geeft het St. Dionysius Gilde invulling aan het beschermen, verder uitbouwen en 

toekomst geven aan het cultuurhistorisch erfgoed van schuttersgilden en schutterijen én de viering van het 

feit dat het St. Dionysius Gilde negentig jaar geleden heropgericht is. 

Eén voor allen,    

allen voor één

Want het Gilde is eigenlijk al eeuwen-

oud. Wanneer het precies is opgericht is 

niet meer te achterhalen, maar uit archie-

ven van bijvoorbeeld het Staatsarchief  

Münster/Westfalen is vast komen te 

staan dat het Gilde al tijdens de Tach-

tigjarige oorlog, die duurde van 1568 

– 1648, actief was. In de analen is ook 

te lezen dat het Gilde in 1849 in ruste 

ging. Goederen en geld van het Gilde 

waaronder vaandel, trom, gildezilver etc. 

werden aan de kerk van Heijen over-

gedragen. Je zou kunnen stellen dat de 

schuttersgilden de voorlopers waren 

van de huidige politie. In vroeger eeu-

wen moesten de mensen, die rondom 

de kerken, op de landerijen en in de 

kastelen woonden, beschermd worden 

tegen vijandelijke legers, rovers en ander 

gespuis en daar was de schutterij voor.

Op 22 juni 1922 “ontwaakte” het Gilde 

en werd er nu voor het plezier geschoten. 

Met het plaatsen van een schietboom in 

de achtertuin van het huidige Schutters-

hof en het kopen van een schietgeweer 

konden er schietwedstrijden gehouden 

worden en kon deelgenomen worden 

aan schietwedstrijden in de omgeving. 

Tijdens de oorlog werd het Gilde het 

schieten verboden door de bezetter 

en vanaf oktober 1944, toen de gehele 

Heijense bevolking geëvacueerd was, 

lag de vereniging totaal stil. Na de oor-

log, in 1947, begon de vereniging weer 

te draaien en zo kan het gebeuren dat 

maar liefst zeven Gildebroeders dit jaar 

60 jaar lid zijn van het Gilde. 

Tot zover een stukje geschiedenis. Als je 

de hele historie van de vereniging wilt 

lezen kun je terecht op het internet op 

www.dionysiusheijen.nl.

Terug naar het heden

We spreken met Jacqueline Gerrits (hoofd-

vrouw) en Marcel Martens (bestuurslid) 

over de aanstaande gebeurtenissen in het 

weekend van 17 tot en met 19 juni. 

Eerst even wat achtergrondinformatie:

Het St. Dionysius Gilde is lid van de  

gildekring Land van Cuijk, waar 32 gildes 

en schutterijen bij aangesloten zijn. Gere-

geld zijn er gildedagen of vrije gildedagen. 

Als een Gilde uit de kring een gildedag 

organiseert zijn alle aangesloten verenigin-

gen verplicht hieraan deel te nemen. Het  

St. Dionysius Gilde heeft haar jubileum 

aangegrepen voor de organisatie van 

de Vrije Gildefeesten van de Kring van 

Schuttersgilden “Land van Cuijk”, zo-

als het officieel heet. Omdat het Vrije  

Gildefeesten zijn worden, ook gilden 

en schutterijen buiten de kring uitgeno-

digd. In totaal hebben zich tot nu toe 46  

verenigingen aangemeld. In de folkloris-

tische optocht op zondag 19 juni lopen 

alle gilden en schutterijen samen met  

Fanfare EMM in vol ornaat door de 

straten van Heijen. Men verwacht 

1500-2000 deelnemers met slaande 

trom, vliegend vaandel en histori-

sche geweren. Een bijzonder kleur-

rijk schouwspel, dat u beslist niet mag 

missen. Gildedagen zijn bedoeld voor  

INTERVIEW DORPSVERENIGING
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verbroedering. Er worden onderlinge 

wedstrijden gehouden in vendelen, trom-

melen, geweerschieten, kruisboogschie-

ten, jeu de boules, handboogschieten en 

standaardrijden (paarden).

Maar er is meer, veel meer

Het feest begint al op vrijdag 17 juni met 

een Kindergildedag. De leerlingen van 

groep 7/8 van een vijftal basisscholen 

uit de regio, waaronder natuurlijk onze 

eigen Basisschool De Heggerank,  zijn al 

het hele schooljaar bezig met de voorbe-

reiding voor deelname aan deze Kinder-

gildedag. Ze leren over de geschiedenis 

van het Gilde, ontwerpen een eigen kos-

tuum en gaan aldus geheel voorbereid 

meedoen aan de spelen en rituelen die 

bij een Gilde horen. Ze gaan in optocht 

door Heijen, koningschieten, vendel-

zwaaien, alles. Eén school komt zelfs met 

een ruiter te paard. 

Op vrijdagavond is het feest voor de ou-

dere jeugd, vanaf 12 jaar. Discotheek 538  

zal met een tweetal DJ’s de vaart erin hou-

den. Welke DJ’s er komen horen ze pas 

kort van tevoren. Ze dromen natuurlijk al 

van een optreden van Edwin Evers…

Zaterdagmiddag 18 juni wordt een top-

pertje voor de “tieners van toen”, voor 

de 50-plussers dus. In de feesttent zul-

len diverse optredens van artiesten van 

Heijense bodem plaatsvinden, zoals de 

Vierkantjes, volksdansgroep Iduna,  het 

Seniorenorkest onder leiding van Gerrit 

Stoffele en zanggroep Schone Schijn. Dit 

duurt van 12.30 tot 15.30 uur. Daarna 

wordt de tent in gereedheid gebracht voor 

de grandioze feestavond die in de avond-

uren zal plaatsvinden. Iedereen weet het 

al: zanger Frans Duits met live band Tilt zal 

zijn opwachting maken, met in het voor-

programma zanger René Schuurmans.  

Frans noemt dit een “miniconcert” maar 

zal toch zeker 60 minuten optreden. Er 

zijn nog kaarten voor dit spektakel be-

schikbaar, maar haast je: op is op!

En de zondag….

Ja, zondag 19 juni, dat moet de grote 

klapper worden. De leden van het Gilde 

zullen best wel wat slaapgebrek oplopen, 

want na alle gezelligheid in de feesttent 

op zaterdagavond tot in de late uurtjes, 

zullen ze op zondagmorgen al om 8.30 

uur paraat moeten staan om de geno-

digden te ontvangen. Om 9.30 uur begint 

de speciale gildemis in de Dionysiuskerk 

waarbij alle koningen / koninginnen / keizers  

van de deelnemende verenigingen in vol 

ornaat aanwezig zullen zijn. Om 12.30 uur 

volgt de optocht door Heijen. Er zullen 

11 standaardruiters in de stoet meerijden. 

Aansluitend volgt om ongeveer 14.30  uur 

op het feestterrein een gezamenlijk oprij-

den van de standaardruiters en vervolgens 

de “massale opmars” waarbij alle gilden 

tegelijk op komen lopen. Een vendelgroet 

door alle vendeliers wordt gebracht. Dan 

volgt het “slangendefilé” waarbij alle trom-

melaars, alle vendeliers, alle koningen en 

koninginnen bij elkaar lopen, dus niet per 

vereniging, maar per functie, een schouw-

spel met een hoog traditioneel en mid-

deleeuws karakter. Nogmaals: dit moet je 

zien! Daarna volgen de onderlinge wed-

strijden zoals boven omschreven.

In de feesttent blijft het de hele middag 

gezellig, er is live muziek en er wordt goed 

gezorgd voor de dorstige mens. De cate-

ring is in handen van het Heijes Hepke.

Rond 19.00 uur wordt de prijsuit-

reiking verwacht. Alle deelnemende 

verenigingen ontvangen een zilveren 

herdenkingsschild. Alleen al daarmee is 

een behoorlijk kapitaal gemoeid. Het  

St. Dionysius Gilde prijst zich dan ook 

zeer gelukkig dat er spontaan zoveel 

(financiële en materiële) steun door 

de sponsoren werd gegeven. Waar ze 

ook blij verrast over zijn is de massale 

bereidheid tot hulp die ze ondervinden 

van de Heijense bevolking. Vele hebben 

zich aangeboden hand- en spandiensten 

te verrichten tijdens het hele feest. 

Wordt vervolgd op blz. 13 

INTERVIEW DORPSVERENIGING 
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Het draaiboek is zo goed als klaar en de 

leden van het Gilde kunnen bijna niet 

meer wachten tot het feest begint.

Jacqueline

Dan tot slot nog even iets in het bijzonder 

over Jacqueline Gerrits (47), echtgenote 

van Ferry en moeder van Petra en Rob. 

Alle vier zijn ze actief bij het Gilde. Heel 

speciaal is echter dat Jacqueline als vrouw 

voorzitter is van een Gilde. Van oudsher 

is het Gilde een echt mannenbroeders 

bolwerk, maar natuurlijk heeft ook hier 

de vrouwenemancipatie toegeslagen.

Vrouwen kunnen allang lid worden en 

ook koningin, maar vrouwelijke voorzit-

ters, of in het gildejargon Hoofdvrouw, 

zijn er zeer weinig. Voor zover Jacqueline 

bekend, is zij de enige Hoofdvrouw in de 

Kring Land van Cuijk en ver daarbuiten. 

Een unicum dus in de gildewereld…  

Weer een puntje waarop we als Heijen 

trots kunnen zijn!

Dus….

Op 17 tot en met 19 juni 2011 zal Heijen 

zoals gezegd bruisen van de activiteiten. 

Maar het feest kan alleen slagen als wij, de 

Heijenaren, het feest overal promoten en 

ook daadwerkelijk bezoeken. Dus blijf die 

dagen niet thuis, maar neem deel aan dit 

unieke festijn. Iedereen weet de weg naar 

de feesttent bij het kasteel te vinden. Zo 

vaak maak je het in je leven niet mee dat 

er een dergelijk folkloristisch feest, dat bol 

staat van eeuwenoude tradities, in Heijen 

voorkomt….  Laten we één zijn voor al-

len en allen voor één.….. 

	 Sint	Janstraat	14		I		Ottersum
Tel.	(0485)	51	22	06		I		www.vangoethem.nu

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

Goed van van Goethem
Kwaliteit	in	kunststof	en	aluminium

(Kijk voor meer informatie en kaartver-

kooppunten op www.gildefeesten2011.nl) 
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Als wij onze kranten openslaan, komt het 

ons wel duidelijk voor ogen te staan hoe 

moeilijk het is om verantwoordelijkheid op 

te nemen. Overal schijnen omkoperij, mis-

bruik van macht en positie de overhand 

te halen. Grote regeringsleiders moeten 

ontslag nemen omdat ze betrokken schij-

nen te zijn bij zaken die het daglicht niet 

mogen zien. Al vlug steekt men dan een 

veroordelende vinger uit. Maar op kleine 

schaal is dat ook aanwezig. Als men dat 

dan vaststelt, kan men wel eens met de 

handen in de haren zitten en zich afvragen 

waar het allemaal naar toe gaat. Soms gaat 

men het zelfs als een normaal verschijnsel 

beschouwen. Zaken zijn nu eenmaal zaken 

en waar mensen samen zijn is nu eenmaal 

niets volmaakt. We kunnen ons echter 

toch ook wel afvragen of dat wel allemaal 

zo is. Waar ligt de oorzaak van dat mense-

lijk tekortschieten? Het antwoord daarop 

is evenwel erg ingewikkeld. Een daarvan is 

de verantwoordelijkheid. We kunnen ons 

er niet vanaf maken met een hele serie 

van verzuchtingen of beschuldigingen, zo 

van: “Iedereen is toch vrij in wat hij doet?” 

Iedereen heeft zijn eigen privé-leven waar 

ik mij niet mee te bemoeien heb. Wat zul-

len ze wel van mij denken?” Zulke vragen 

laten zien dat we zelf met de schrik zitten 

aan de kant gezet te worden. Velen zullen 

dan zeggen dat zij toch ook moeten leven; 

dat zij een gezin hebben; dat zij toch ook 

een deel van de koek mogen hebben… 

Dat is inderdaad waar! Maar we kunnen 

toch ook niet de verantwoordelijkheid 

voor alles in de schoenen van de anderen 

alléén schuiven.

Als we de Bijbel er eens op naslaan dan 

merken we dat die gave bij Jezus er ei-

genlijk altijd is. Voortdurend neemt hij de 

verantwoordelijkheid op zich om er iets 

aan te doen, daar waar hij denkt dat het 

menselijke of het goddelijke niet genoeg 

aan zijn trekken komt. Voor sommigen lij-

ken dat misschien grote woorden, maar 

hij wist zich voortdurend geconfronteerd 

met wat hij zijn Vader noemde. Als mens 

kon hij niet verdragen dat er iets on-

menselijks gebeurde. Hij voelde zich zelf 

verantwoordelijk voor zo’n situatie. De 

mensen en vooral de gezagsdragers van 

die tijd namen het niet steeds wat hij al-

lemaal zei en deed. Ze stonden hem dan 

ook naar het leven. Hij wist dat ook. Want 

iemand die zo denkt en handelt, voelt ook 

wel aan waar het allemaal zal eindigen. En 

toch is hij niet afgeweken van zijn rechte 

lijn. Dat heeft dan ook tot gevolg gehad 

dat ze hem aan het kruis hebben gehan-

gen. Maar hij is ook uit de dood opgestaan. 

Een reactie hierop zou kunnen zijn: “We 

kunnen toch niet elke keer ons leven in 

de weegschaal gaan leggen”. Maar daarte-

genover kunnen we ook goed bedenken 

dat het voor velen die er het slachtoffer 

van zijn, toch ook geen leven is. Veel men-

sen ondergaan de nadelen omdat ande-

ren hun verantwoordelijkheid niet op zich 

durven of willen nemen. We zullen het 

dan ook niet direct op het grote vlak gaan 

doen en er de anderen op wijzen dat zij 

tekort schieten. Maar laten we het probe-

ren in onze eigen beperkte omgeving. Ie-

der op zijn of haar vierkante meter leven. 

Elk in zijn eigen gezin, werk, zijn eigen klas 

of school. Laten wij er dan nog één woord 

aan toevoegen: laat dat alles gebeuren in 

liefde!

Pastoor H. Reijnen

HEISA

Verantwoordelijkheidzin?

H. Dionysius Heijen, Jaargang 30 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en 

Niersbode, OmroepGennep ka-

belkrant en via www. heijen.info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info
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Vieringen in 
de maand juni 2011

Donderdag 02 juni 09.30 uur 

Hemelvaart, Eucharistieviering 

met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 04 juni  

geen dienst

Zondag 05 juni 11.00 uur 

Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 11 juni 19.00 uur 

Pinksteren, Eucharistieviering met 

het Genneps Vocaal Ensemble

Zondag 12 juni 09.30 uur 

Pinksteren, Eucharistieviering 

met fanfare EMM 

Maandag 13 juni 09.30 uur 

2e Pinksterdag, Gebedsdienst 

met volkszang

Zaterdag 18 juni 

geen dienst

Zondag 19 juni 09.30 uur 

Gildeviering, Eucharistieviering 

met het Gezinskoor

Zaterdag 25 juni 19.00 uur 

Eucharistieviering met het Gezinskoor, 
er is tevens kindernevendienst

Zondag 26 juni 09.30 uur 

Gebedsdienst met volkszang

Verloting paaskaars bij de 

pinkstervieringen

Na de pinkstervieringen, 11, 12 en 13 

juni, worden weer lootjes verkocht aan 

de liefhebbers/belangstellenden van de 

paaskaars. De lootjes kosten € 1,00 voor 

twee stuks. Het winnende lotnummer 

wordt in de volgende Heisa vermeld.

Resultaat vastenactie

Van Aswoensdag tot en met Pasen heeft 

de Vastenactie weer plaatsgevonden. 

De parochianen hebben € 388,00 ge-

geven door hun vastenzakje in de bus 

te deponeren. Ook de inspanningen 

van de kinderen van “De Heggerank” 

hebben veel geld in het laatje gebracht; 

er is rond de € 700,00 opgehaald met 

de diverse activiteiten. Het geld wordt 

verdeeld tussen het vastenproject van 

het bisdom, Pater Gruyters en Jan 

Laarakker om al het goede werk voort 

te kunnen zetten. Wij bedanken iedereen 

voor de bijdrage aan de Vastenactie.

Bijeenkomst vieringenschema 

Op 20 juni a.s. wordt de halfjaarlijkse bij-

eenkomst gehouden om het vieringen-

schema voor september 2011 tot en met 

januari 2012 te bespreken. Om 20.00 uur 

komen de diverse (muziek)verenigingen 

in het kerkzaaltje bij elkaar, zij ontvangen 

hiervoor nog een uitnodiging.

In memoriam: Nol Coenders

Op maandag 18 april jl. hebben de 

familie, vrienden, buren en veel dorps-

genoten afscheid genomen van Nol in 

onze parochiekerk. Hij werd 84 jaar en 

heeft gelukkig maar een kort ziekbed 

gehad. Natuurlijk was zijn hoge leeftijd 

van invloed op zijn mogelijkheden; hij 

moest veel rusten en werd liefdevol 

verzorgd door zijn kinderen en vooral 

door Gerda en Elly. Nol was een beken-

de Heijenaar die jarenlang (tot ± 1975) 

in ons dorp als ondernemer werkzaam 

is geweest. Hij werd daarbij geholpen 

door zijn vrouw Truus. In de schaarse 

vrije tijd genoten Nol en z’n gezin van 

de natuur in Heijen en omgeving. Tijd 

voor vakantiereizen was er niet. Truus 

kwam in 2002 plotseling te overlijden 

en vanaf dat moment moest Nol alleen 

verder. In die nieuwe situatie kreeg hij 

volop ondersteuning en hulp van zijn 

kinderen. Koos en Minet woonden zelfs 

de laatste jaren met hem in zijn huis aan 

de Kasteelstraat. Maar ook zijn kleinkin-

deren hebben veel voor hem betekend. 

De geboorte van zijn achterkleinkind 

Anne was voor hem een hoogtepunt; 

hij was zeer dankbaar dat hij dit nog 

mocht meemaken. Verdriet vanwege 

het afscheid, maar dankbaar voor alles 

wat hij voor zijn gezin heeft betekend 

hebben zijn nabestaanden hem begra-

ven op ons kerkhof. Moge hij nu rusten 

in de eeuwige vrede van zijn Schepper.
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Sonnet

Schoon is het letterkundig denken

Dat het metrum en een rijm

Het volk dat daarmee valt in zwijm

In luttel tijdsbestek een echt sonnet kan schenken

Welk ’n niet geleerd, geacht persoon

Ziet kans om met slechts a.b.b.a.

Dit laatste niet verwant aan algebra

De letteren te zetten in een gewenst patroon

Vermoeid, het denken valt niet mee

Vindt men de juiste mooie zinnen

Gevat in het raamwerk c.d.c.

Wie aan ‘t sonnet durft te beginnen

Ervaart de tegenstand alree

Van de kwatrijnen en terzinnen

•  Wat is het toppunt van klungelig?    

 Struikelen over draadloos internet 

•  Wat is het toppunt van goed je werk doen?  

 Een patiënt wakker maken om zijn slaappil te geven 

• Wat is het toppunt van zelfbedrog?   

 Je buik inhouden als je op de weegschaal staat. 

• Wat is het toppunt van een vetvrij dieet?   

 Geen vetgedrukte teksten meer lezen. 

• Wat is het toppunt van brutaliteit?   

 Een spookrijder inhalen. 

Wil degene die mijn fiets gejat heeft ook even 

mijn krantenwijk overnemen? 

• Een watergevecht 

• Een paling met puistjes 

• Sinterklaas met een lampje in zijn hand 

• Pedicure zonder werk 

• Domme witte vogel 

•  Met oma achter de slee, krijg je een speciale geur 

• Een metalen klant 

• Die auto bevat reeds een muzieknoot 

• Meeteenheid van een vriend 

• Ontluikende schakelaar 

• Dieren die beuken 

• Imiteren achter deze dieren 

• Schilderachtig dier 

• Aquarel 

• Puberaal 

• Schijnheilige 

• Voetzoeker 

• Kalkoen 

• Aroma 

• Koper 

• Alfa 

• Maat 

• Knop 

• Rammen 

• Naäpen 

• Ezel 

Cryptisch

Wat is het toppunt van….

Verzoek:

Sonnet over hoe maak ik een sonnet
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Rode

bosmier
In Nederland komt de rode 

bosmier in twee soorten voor: 

de kale rode bosmier (Formica 

polyctena) en de behaarde rode 

bosmier (Formica rufa). Zoals de 

naam al aangeeft zijn ze rood van 

kleur en leven ze in bossen.

De soorten lijken sterk op elkaar 

en maken beide bovengrondse 

nesten met vaak meerdere 

koninginnen.

Sociaal volk

In het vroege voorjaar, als de zon lek-

ker schijnt, komen de bosmieren naar 

buiten om zich op te warmen. Soms 

zijn ze met zoveel dat het net lijkt alsof 

er een zwart vlak op het nest ligt. Ze 

nemen de lichaamswarmte en warme 

dennennaalden en takjes mee naar 

binnen in de ondergrondse kamers en 

gangen. Zo blijft het buiten op het nest 

lekker koel en binnen heerlijk warm 

voor de koningin en de larven.

In de buurt van mierenhopen vind 

je altijd “mierenpaadjes”. Dat zijn de 

wegen die de mieren gebruiken om 

voedsel te halen wat vaak bestaat uit 

rupsen. Ze ruimen veel ongedierte en 

ook dode en rottende dieren op. Als je 

een mierenhoop verstoort, beschadig 

je eigenlijk het hele bos. Als de mieren 

elkaar onderweg tegenkomen, betasten 

en beruiken ze elkaar. Op deze manier 

geven ze elkaar berichten door over 

een goede voedselbron, over dreigend 

gevaar of als ze hulp nodig hebben. Je 

zou soms denken dat ze uitgebreid 

met elkaar staan te ‘kletsen’.

Bedreigingen

De soort is wettelijk beschermd vanwege 

de achteruitgang, die veroorzaakt is door 

ontbossing, verzuring en bebouwing. 

De poppen van deze mierensoort 

zijn vanwege de grootte populair bij 

vogelhouders die ze voeren aan hun 

jongen. Ze zeven de poppen als het 

ware uit het nest.

Mieren hebben bij veel mensen een 

slechte naam. “Ze kunnen steken”. 

Dit is niet waar, want ze hebben geen 

angel. Als dit dier zich wil verdedigen, 

richt het zijn achterlijf op en spuit het 

wat mierenzuur naar zijn belager. Je 

kunt bij wijze van proef je hand eens 

vlak boven een nest houden. Alle 

mieren onder je hand beginnen dan 

mierenzuur te spuiten. Je hand ruikt 

daarna sterk naar azijn. De groene 

specht lust graag mieren en trekt zich 

niets aan van deze verdedigingswijze 

en kan zo een mierennest behoorlijk 

vernielen. 

Martha en Paul

HEJJE - NATUURLIJK - MOJJER
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Abonnement Hèjs Nèjs

Omdat gebleken is dat het Hèjs Nèjs niet alleen in Heijen een graag gelezen blad is maar ook met plezier door oud-
Heijenaren gelezen wordt, willen wij het mogelijk maken om een abonnement te nemen op Hèjs Nèjs.
Het blad zal maandelijks (11 keer per jaar) verzonden worden. Dit abonnement kost € 45,- per jaar inclusief verzen-
ding binnen Nederland. Ook is het mogelijk om het Hèjs Nèjs naar het buitenland te versturen, de kosten worden 
dan in overleg bepaald.
Wilt u graag een abonnement of wilt u meer informatie, dan kunt u ons mailen op dorpsblad@heijen.info

Daniek Peeters: won een prijs met haar 
gedicht over de Bonte Avond van de  
Heggerank en ze was er blij mee.

VERHUISBERICHT

Hanna van den Boom is per 23 april verhuisd naar:
Maasduinen Staete
Vlammertsehof 1
5854 DA Nieuw Bergen (L)

Lieve mensen in Heijen,

Na het succes van ons dorpsfeest Heisa van vorig jaar, hebben we ook voor dit jaar met vele enthousiaste vrijwilligers 
uit de Heijense gemeenschap wederom een dorpsfeest georganiseerd.

29 mei is het zover!! Dit jaar met als thema “Heisa in America” Dit belooft mede door donaties van gulle sponsoren 
en alle inspanning van de vrijwilligers weer een waar spektakel te worden!
 
Er is bijvoorbeeld een indianendorp voor de kinderen met verschillende activiteiten. 
Op de diverse podia zal er o.a. live muziek te horen zijn van diverse bands en verenigingen, ondersteund door een dis-
co. Ook is er een grote markt en Beach Volleyball georganiseerd en zullen de “Break Kidz” een optreden verzorgen. 

Er zullen diverse Amerikaanse auto’s en motoren te zien zijn, 
teveel om op te noemen.

Verder zijn er veel activiteiten voor vooral jong en oud! 
Denk aan een rodeo stier, grabbelen en springen voor 
de kleintjes, pony’s etc. etc.
 
De feestlocatie zal weer zijn van Café-Zaal Het Schuttershof tot en 
met Eeterij het Heijes Hepke en natuurlijk op het feestterrein 
aan de Hoofdstraat.
 
Wij zien jullie graag weer op 29 mei!
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We komen binnen door de ‘achterdeur’ van het kasteel, waar we hartelijk ontvangen worden door 

IJsbrandt en José Roovers met warme appeltaart en verse koffie. Zoon Reindert zou ook graag blij-

ven, maar heeft helaas een afspraak.

Bewonen van een landgoed  
is een voorrecht 

We zitten in de keuken en bewonderen 

het schitterende uitzicht. IJsbrandt be-

aamt dat. Echter, laatst met het hoog wa-

ter stond het water alweer tot in de tuin 

en dan krijgt hij het toch wel benauwd. 

Dan zit hij op de laptop te kijken of het 

water nog hoger zal komen. Zou het kas-

teel wel of niet onderlopen? Gelukkig is 

het deze keer weer net goed afgelopen.

Maar niet alleen het uitzicht buiten is 

mooi, ook in de keuken is veel te bewon-

deren. José schildert graag en goed en de 

keuken hangt dan ook vol met schilde-

rijen van haar hand.

Vader Roovers

Peter Roovers was beeldhouwer en 

woonde in Mook.  Na de tweede we-

reldoorlog  was hij op zoek naar een 

nieuw atelier. Hij ging op weg met zijn 

motorfiets (die hij na de bevrijding weer 

opgegraven had) en kwam bij het Huis 

Heijen. Wanneer hij zijn motorfiets, een 

Royal Enfield, tegen de muur aan zette, 

zag hij hier een ruwe diamant waar hij 

een zeer mooi atelier zou kunnen realise-

ren. Hij kon Huis Heijen van burgemees-

ter Otten kopen op voorwaarde dat hij 

voor  Otten’s demente broer Jozef zou 

zorgen. Peter was zeer trots dat hij als 

beeldhouwer Huis Heijen terug op kon 

bouwen, terwijl eigenaar Jurgens van kas-

teel Bleijenbeek het maar liet liggen. Wat 

hem overigens wel goed uit kwam; hij 

heeft daar karren met stenen en balken 

van Jurgens kunnen overnemen. 

De familie Horsten kwam ook weer te-

rug na geëvacueerd te zijn geweest en 

zij hebben verder de boerderij gerund. In 

het atelier kon Peter al zijn beeldhouw-

werk maken. Hij maakte 11 oorlogs-

monumenten, fonteinen, religieuze kunst, 

decoraties aan openbare gebouwen en 

voor de passagiersschepen van de Hol-

land Amerika Lijn , naakten en portretten. 

Hij kreeg veel opdrachten voor religieuze 

beelden en oorlogsmonumenten, vooral 

in Zuid-Nederland.

Leuke anekdote is dat Prinses Juliana 

altijd langs kwam als ze naar Maastricht 

ging!  Want zij, haar moeder Wilhelmina  

en ook koningin Beatrix hebben voor 

Peter geposeerd .

Op 24 maart 1993 is Peter op 91 jarige 

leeftijd overleden. In 1995, met het hoog 

water, woonde moeder Louise hier nog. 

Daarna hebben IJsbrandt, José en hun 

kinderen het kasteel betrokken.
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Bewonen van een landgoed  
is een voorrecht 

Kinderen

IJsbrandt en José hebben drie kinde-

ren. De oudste is dochter Laetitia, zij 

woont in Amsterdam en is psycho-

loge. Dan komt Reindert; hij woont 

in Linden op een woonboot en heeft 

zijn eigen projectontwikkelingbureau. 

Daarnaast is hij sterk betrokken bij 

het bedrijf van zijn vader. De jongste 

is Piet Hein, hij heeft de Hogeschool 

voor Toerisme en vrije tijd in Breda 

gedaan en houdt zich nu bezig met 

het huisvesten van Poolse werkne-

mers. Hij is overigens de artistiekeling 

van de familie, hij  heeft de genen van 

zijn grootvader, hij schildert en tekent 

graag.

Hobby’s

Als we vragen naar de hobby’s van  

IJsbrandt en José beginnen ze enthousiast 

te vertellen over hun paarden, een vier-

tal Lippizaners. Iedereen ziet ze wel re-

gelmatig door het dorp rijden, maar wat 

we niet wisten is dat IJsbrandt regelmatig 

wedstrijden en demonstraties in binnen- 

en buitenland heeft gedaan en dat hij 

met tandemaanspanning heeft gereden. 

Dit is een zeer moeilijke discipline van de 

mensport.  De activiteiten rond de ont-

wikkeling van het klooster Graefenthal, 

zoals de organisatie van evenementen, 

bijvoorbeeld een kunstweekend, muziek-

dag, country fair, paardenspektakel, zijn 

ook wel als hobby te beschouwen.

José schildert portretten, landschappen, 

dieren; paarden, honden en kippen en was 

actief in de Gennepse politiek als commis-

sielid voor burgerzaken. Nu zit ze in het 

bestuur van de VVD en dankzij vele nieu-

we actieve leden floreert de partij weer. 

Verder noemen ze tennissen, wandelen 

en bridgen, net wat de tijd toelaat.

Werk

Voor 1995 had IJsbrandt het kasteel al 

overgenomen van zijn vader.  Hij exploi-

teerde toen een groepsaccommodatie 

in de kasteelboerderij. José en IJsbrandt 

woonden destijds in Katwijk, in het oude 

veerhuis, ook een groepsaccommodatie, 

van waaruit ze ook fiets/vaar-arrangemen-

ten organiseerden. Dit hebben ze tot een 

paar jaar geleden gedaan. Buitenlandse 

groepen werden via diverse fietsroutes 

in Noord- en Zuid-Holland langs Neder-

lands cultuurgoed geleid, waarbij de sche-

pen als hotel dezelfde route volgden.

Wordt vervolgd op blz. 25
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Maar dan moet hij toch ook nog wel iets 

kwijt. IJsbrandt: “Het bewonen van een 

landgoed is een voorrecht, maar ook 

een zorg. Vader woonde hier nog met 

de boerderij, deze hield op te bestaan in 

verband met de schaalvergroting in de 

landbouw. Toen kwam er een groepsac-

commodatie maar dat is intussen uit de 

tijd. Van daaruit werd het asielopvang, 

daarna huisvesting voor Polen. Geen van 

allen bestendige maatschappelijke func-

ties. In 2009-2010 vertrokken alle Polen 

en kwam er weer asielopvang, die nu 

weer gestopt is. We zijn nu op zoek naar 

een nieuwe  bestemming, zelf denken we 

momenteel in de richting van ouderen of 

zorg. Maar vanwege wet- en regelgeving 

(het is een monument, aan de gebouwen 

mag niets worden veranderd, en het ge-

heel ligt in een hoogwatergebied) is het 

erg lastig om een geschikte bestemming 

te vinden. We hebben wel eens gemerkt 

dat de Heijenaren schrikken van de be-

woners: asielzoekers, Polen, zwaar ge-

handicapten. Maar ook merken we dat 

de bewoners van de boerderij vrij snel 

opgenomen worden in de gemeenschap 

en dat het ook een band geeft door on-

der andere vrijwilligerswerk.  We willen 

graag het dorp mee uitnodigen om mee 

te denken over een nieuwe bestendige 

functie.  Het Huis Heijen is onderdeel 

van het dorp. 

Op de website www.kasteelheijen.nl 

wordt iedereen uitgenodigd om te rea-

geren, maar ook foto’s, anekdotes enzo-

voorts zijn van harte welkom!”

Verder zijn IJsbrandt en José erg blij met de 

vereniging Hèjje Mojjer en het dorpsblad, 

het verbindt het dorp met elkaar en daar 

willen zij ook graag deel van uit maken. 

Overigens merken ze beiden op dat de 

paden rondom het huis allemaal voor 

het publiek zijn opengesteld. Ga er dus 

gerust eens wandelen of fietsen!

Graefenthal

In 2004 hebben ze het plan opgevat om 

het klooster  Graefenthal in Asperden , 

net over de grens, weer nieuw leven in 

te blazen en het te restaureren. Volgens 

José is IJsbrandt net zijn vader. Hij ziet dat 

vervallen klooster liggen en vindt het zo 

mooi dat ze er steeds maar weer met de 

motor of fiets langs rijden. Tja en dan, dan 

ga je informeren…

Ook voor Graefenthal zijn IJsbrandt en 

José op zoek naar een geschikte bestem-

ming naast de reeds bestaande functie als 

conferentieoord en hotel.  Het klooster 

maakt overigens al wel onderdeel uit van 

een schitterende tuinenroute langs zeven 

tuinen vol bloembollen. Er worden vele 

evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld 

een middeleeuwse Kerst- en Paasmarkt, 

een country fair. Meer informatie is te vin-

den op www.klostergraefenthal.com  

Na een zeer gezellig interview krijgen 

we nog een korte rondleiding door het 

kasteel en natuurlijk mogen we ook de 

paarden zien. IJsbrandt geeft een korte 

demonstratie van hoe hij zijn paarden 

naar de stal brengt, of eigenlijk hoe de 

paarden zelf naar de stal galopperen. Ge-

lukkig gaat het deze keer goed, want afge-

lopen winter heeft hij ze een keer, terwijl 

het spiegelglad was, in de buurt van de 

Zevenmorgensiep op kunnen halen!
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Agenda 2011

Zondag 29 mei
Dorpsfeest Heisa in America

Woensdag 1 juni
Kienen
13.30 uur Zaal Schuttershof

Vrijdag 17 juni
Zaterdag 18 juni
Zondag 19 juni
Sint Dionysiusgilde: Vrije Gildefeesten
Terrein bij kasteel Huis Heijen

Vrijdag 24 juni
L.T.C. de Heikamp: Nachttoernooi
Sportpark de Heikamp

Zaterdag 25 juni
Heijen Open Air
Schuttershof

Maandag 27 juni
Jaarlijkse donateursactie fanfare EMM

Zaterdag 2 juli
Open dag bij Hendrix UTD

Zaterdag 2 juli
Fanfare E.M.M.: Midzomeravondconcert

Zaterdag 27 augustus
L.T.C. de Heikamp: Voordeurdelerstoernooi
Sportpark de Heikamp

Maandag 29 augustus t/m zaterdag 3 september                 
(week 35)
Sint Dionysiusgilde: Donateursactie
Huis-aan-huis in Heijen

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 30 juni 2011.

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:  (ambulance, brandweer, politie)   112

Politie: Europaplein 5, 6591 AV Gennep   0900 - 8844

Huisartsen: Huisartsenpraktijk Gennep
 Europaplein 3, 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 Apotheek Gennep
 Brugstraat 25, 6591 BA  Gennep   0485 - 545500

Gemeentehuis: Ellen Hoffmannplein 1, 
 6591 CP Gennep   0485 - 494141

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

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

Milieuklachten: Milieuklachtentelefoon   043   - 3617070

Dierenambulance: Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN)   024   - 3550222

Kerk: Parochie H. Dionysius Heijen
 Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39, 
 6598 AM Heijen   0485 - 511533

Thuiszorg: Thuiszorg Pantein   0900 - 8803
 Proteion Thuiszorg   088 - 850 00 00
 Proteion Schoon   088 - 850 00 00  
  

OprOep AAn vereniGinGen: ZeT je AGendA Op WWW.heijen.infO!




