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De Dorpskamer is gestart!

Hèjs Nèjs, vör as ge ’t nog nie geheurd hèt
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Yes! De lockdown behoort (bijna) tot het verleden en we mogen weer van alles. 
Ook in Heijen komen de verschillende verenigingen weer op gang. Een aantal hiervan (niet allemaal, dat geven 
we toe) hebben we benaderd en gevraagd naar hun ervaringen en toekomstplannen. Die staan allemaal verspreid 
in deze uitgave. Ook vroegen wij 2 jongeren (Livia en Jolien v/d Berg), en een jonge moeder (gastschrijfster Tari 
Lambregts) naar hun corona-ervaringen. Ook een mooi gedicht over een gymzaal in coronatijd. En het zal u niet 
ontgaan zijn dat de Dorpskamer Heijen geopend is. Wij spraken met een van enthousiasme trappelend bestuur dat 
niet kon wachten om te beginnen. Ook een heerlijk gesprek met Wilma Kroon, onze dorpsondersteuner. Lees in dit 
nummer alles over deze sociale duizendpoot. Kevin van Zitteren was een van de geluksvogels die een kaartje wist te 
bemachtigen voor het Eurovisie Songfestival. Hij maakte foto’s en een verslag van deze bijzondere avond. Als laatste 
wijzen wij u graag op een poëtische ontboezeming van twee wandelvrienden; Ysbrandt Roovers en Richard Smeets. 
Zij maken dagelijks een ochtendwandeling naar de Witte Steen en Richard schreef hierover. Het zal een gevoelige 
snaar raken, daar zijn wij van overtuigd. Wij wensen u een hele fijne vakantie. Ook wij gaan er even tussenuit. We 
zien elkaar weer in september.

Wij wensen u als vanouds veel kijk- en leesplezier.

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

kwaliteit in kunststof en aluminium

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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De winter is alweer enige tijd voorbij, met de mooie afsluiting 
van een dik pak sneeuw, dat ook nog eens een volle week 
bleef liggen. De wintersportadepten hebben zo, ondanks de 
reisbeperkingen, toch nog een door hen zo gewenst gevoel 
kunnen meemaken, maar nu is het gelukkig weer zomer. Nieuw 
leven, nieuw groen, meer zon en warmte (als het meezit)….. 
we gaan het meemaken.

Een ervaring van de afgelopen winterperiode wil ik toch nog 
graag met u delen. Al eind 2019 hadden we het met enkele 
familieleden over het organiseren van een familiereünie. De 
opzet werd al met potlood getekend of met andere woorden 
lichtjes in de grondverf gezet. Maar daar bleef het bij, door 
omstandigheden die buiten ons liggen en waar de hele 
aardbol last van had en nog heeft.

Maar niets zo vindingrijk als de mens. Ik had al enige ervaring 
opgedaan met een schriftelijke reünie voor de schoolverlaters 
van mijn lagere schoolklas 55 (!) jaar geleden. Daarover heeft 
u kunnen lezen in dit mooie blad.

Ja, en toen was het idee snel geboren: dit gaan we ook 
proberen te organiseren voor onze familie. De keus viel op de 
familie van mijn vaders kant. Hoe pak je dit aan? Opa en oma 
heb ik nooit gekend, omdat ze al overleden waren voordat 
ik het levenslicht zag. Omdat opa na het overlijden van mijn 
oma opnieuw is getrouwd, heb ik toch een oma gekend.  
Zij is in 1990 overleden. Mijn opa en oma kregen 1 dochter en  
3 zonen. Uit het tweede huwelijk is nog een dochter geboren. 
Gelukkig zijn er nog veel neven en nichten…….

De neven en nichten heb ik een vragenlijstje gestuurd met 
vragen over geboortedata, partners, kinderen, opleiding, 
beroep, hobby en wat dies meer zij en daarbij het verzoek om 
foto’s van toen ze nog klein waren en ook recente foto’s mee 
te sturen. En ook van hun kinderen. Ja en dan blijkt er veel 
enthousiasme om hieraan mee te werken. De laptop heeft een 
maand of twee overuren gedraaid. Mijn broer heeft een duik in 
de site My Heritage genomen en veel gevonden over verdere 
voorvaderen en zo een mooie stamboom kunnen samenstellen.

Met de schat aan gegevens kon een mooi logisch ingedeeld 
boekwerk worden samengesteld met hoofdstukken over de 
oudste generatie en vervolgens over mijn 2 ooms, met hun 
kinderen en kleinkinderen en idem over mijn vader. Mijn tante 
uit het eerste huwelijk is al jong overleden en mijn tante uit 
het tweede huwelijk van opa heeft geen kinderen, maar wordt 
uiteraard wel genoemd en geëerd met diverse foto’s van haar 
en haar man.

En dan? Digitaal is het allemaal mooi op een rijtje gezet, 
compleet met een mooie voor- en achterkaft. Maar omdat een 
tastbaar iets toch prettiger is dan alleen een computerscherm, 
kwamen we na enig beraad bij een printbedrijf in Gennep 
terecht. En daar hadden ze een aantal goede ideeën voor de 
opmaak. Zij hebben er een mooi boekwerk van gemaakt, een 
waardevol en mooi naslagwerk en…….het kan een mooie basis 
zijn voor een echte reünie ergens in 2022!! 

Tot slot: mocht u zich vervelen, dan is het een mooie klus om 
ook voor uw familie zo’n boekwerk samen te stellen. Ik wens u 
daarbij op voorhand al veel succes en plezier. 

Henk Kerkhoff

Lente en familiereünie 

Onderstaand volgt een poëtische bespiegeling van 
Richard Smeets over zijn dagelijkse wandeling in de 
uiterwaarden van de Maas met Ysbrandt Roovers.

Ochtendwandeling langs 
de Witte Steen
De dijk, het zandpad
ongemakkelijk lopen over de diepe sporen
getrokken door de vierwielige gebruikers van dit pad.
Als geoefende vingertoppen het brailleschrift aftastend
zoeken onze voeten zich een weg over de puntige 
stenen, de harde lijnen en kloven, 
die voor een wegschietende muis moeten voelen als 
een onbegaanbaar berglandschap.

De mist over de laaggelegen uiterwaarden bezorgt 
ons een gevoel van grootsheid.
Verheven boven het in een grijze ‘jas’gehulde land 
maar nietig klein verklaard door de zware luchten  
die dreigend op ons neerkijken
proberen we grip te krijgen op de ons 
omringende wereld.
De uitgestrektheid van dit landschap roept op
tot bescheidenheid,
echter nodigt zij ook uit tot bespiegeling.

Het hoe en waarom van de wereld kan deze ochtend 
niet verklaard worden zonder krachtige uitspraken.
Nuancering zou twijfel kunnen oproepen over
het ingenomen standpunt,
daar is deze wandeling niet voor bedoeld.
Zelfreflectie vindt plaats in de beslotenheid van
het privédomein,
daar waar je je onaantastbaar waant.
Daar is de nuance koning, bescheidenheid keizer,
maar ijdelheid de baas.

Iedere ochtend weer is de verwondering daar,
de verwondering over het immer
veranderende landschap.
Het samenspel van licht, lucht kleur en wind
maakt dat de ervaring steeds weer nieuw is.
Geen dag is hetzelfde, geen gesprek niet
reeds gevoerd geen onderwerp niet al besproken
en geen conclusie niet discutabel.
Toch vervallen we nooit in stilte.

Twee mannen en een hond
verbonden door de noodzaak van de wandeling.
Een verlate vriendschap, op naar het einde van de dijk.
De dijk die nergens heen leidt.
Hij ligt daar en stopt gewoon.
Een toepasselijke metafoor.
De weg terug eindigt aan het begin van de dijk
de opmaat voor de wandeling van morgen.

Richard Smeets
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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

Huldiging Gildeleden 
Op 29 mei 2021 zijn tijdens de jaarvergadering 5 jubilarissen gehuldigd. De jaarvergadering was op schietterrein “de 
Maasarm” aan de Mergeldijk,omdat we nog steeds niet in D’n Toomp terecht konden en het noodzakelijk was om deze 
bijeenkomst te houden. Twee leden hadden hun jubileum in 2020, maar konden door de corona nog niet gehuldigd 
worden. De andere 3 jubilarissen bereiken dit jaar hun jubileum. Normaal gesproken gebeurt de huldiging tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Aangezien deze activiteit niet door kon gaan en dit ook voor volgend jaar onduidelijk is, is besloten de 
huldiging tijdens de jaarvergadering te houden. 

De jubilarissen zijn: van links naar rechts: Piet Vinck (70 jaar lid), Ysbrand Roovers (25 jaar beschermheer), Piet Rutten (70 jaar 
lid) en Theo v. Haare 50 jaar lid). Hein Martens kon niet aanwezig zijn en is thuis gehuldigd voor zijn 70 jarig lidmatschap. 
Ieder jubilaris heeft een gildebroederbeeldje ontvangen als herinnering en een oorkonde. De partners hebben allen een 
bloemetje ontvangen. Alle jubilarissen nog van harte gefeliciteerd!

Zomercarnaval na de zomer?

Beste dorpsgenoten,

Al enige tijd zijn de Vrienden van Heijen samen met de C.V. De 

Wortelpin bezig met de organisatie van een Zomercarnaval, die in 

het 2e weekend van juli plaats zou vinden. Helaas moeten we op 

het moment van dit schrijven (medio juni) inderdaad spreken van 

“zou….”.  Ondanks dat de huidige ontwikkelingen met betrekking 

tot Covid-19 elkaar snel opvolgen en steeds meer mensen 

gevaccineerd zijn, zijn de geldende maatregelen nog te beperkend 

en komt de zomercarnaval in juli net te vroeg. Echter: We laten de 

ontstane ideeën niet verloren laten gaan en gaan aan de slag met 

een alternatief evenement. We houden u op de hoogte.

De Vrienden van Heijen en C.V. De Wortelpin
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V.V. Heijen in
Coronatijd

Wat was er positief aan
de coronatijd?

De jeugd kon blijven sporten via trainingen en enkele 
wedstrijden; Er zijn spelmiddagen voor de jeugd georganiseerd; 
De jaarvergadering is online gehouden. Deze bijeenkomst is 
prima georganiseerd en verlopen.

Waar liepen jullie het meest tegenaan?
Er konden vrijwel geen wedstrijden worden gespeeld;
De seniorenteams hadden weinig trainingsmogelijkheden;
De kantine bleef gesloten, uitgezonderd een periode aan het 
begin van het seizoen 2020-2021.

Hoe staan jullie er op dit moment voor in de vereniging?
Qua voetbal is het nog onduidelijk welke invloed 
corona zal hebben op bijvoorbeeld het ledenaantal.  

Het is denkbaar dat leden in coronatijd wellicht hebben 
gekozen voor een individuele sport in plaats van een teamsport 
als voetbal. Qua financiën en bestuurlijke organisatie staat de 
club er niet slecht voor, mede door de getoonde loyaliteit van 
leden en sponsors.

Zijn er opmerkelijke zaken veranderd?
Alhoewel dit los staat van corona is vermeldenswaard dat 
tijdens de jaarvergadering een nieuwe voorzitter en secretaris 
zijn benoemd, te weten Frank Stoffele respectievelijk Marcel 
van Dijck.

Wat zijn de nabije toekomstplannen?
Ledenaantal op peil zien te houden en voldoende teams in de 
competities uit laten komen en afronding verbouwing kantine/
bestuurskamer/zolder.

C.V. De Wortelpin in Coronatijd
Wat was er positief aan de coronatijd?
We hebben enkele leuke quarantaine activiteiten kunnen 
organiseren, zoals televisie-uitzendingen, een quiz en een 
alternatieve Zotte Zaoterdag. Ten behoeve van de televi-
sie-uitzendingen zijn oude archiefbeelden samengesteld en 
gepresenteerd. De antwoorden op de quizvragen hebben 
geleid tot aanvullingen van het archief.

Waar liepen jullie het meest tegenaan?
Organisatie van grootschalige evenementen en samenkomst 
van carnavalisten was niet mogelijk. Daardoor ontbrak de 
echte carnavalssfeer.

Hoe staan jullie er op dit moment voor in de vereniging?
Op dit moment goed, maar de toekomst is met wat 
onzekerheid omgeven.

Zo spelen de volgende vragen binnen de vereniging: 
-Is de belangstelling voor carnaval straks nog hetzelfde?
-In welke accommodaties houden we straks welke
evenementen?

Wat zijn de nabije toekomstplannen?
Activiteiten organiseren, in de toekomst mogelijk samen met 
andere carnavalsverenigingen. Het carnavalsgevoel in het 
Wortelpinnenrijk blijven activeren.

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

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

Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Heijse stoof

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: 
Maandag   16.00 – 21.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Maandag                      gesloten

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Wij beschikken over 
een uitgebreid 
zitgedeelte, een ruim 
terras (60 plaatsen) en 
een speelgelegenheid 
voor de kinderen.
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We moesten er even over nadenken wat een mooie 
slogan zou zijn om dit verhaal te beginnen. Verschillende 
suggesties vlogen over tafel, maar “De wens van de 
gasten is leidend” haalde de kop boven dit artikel. En 
logisch ook. Want dat is precies wat het bestuur en de 
vrijwilligers van de Dorpskamer Heijen voor ogen hebben. 

Proefdraaien en opening
Op het moment dat je dit leest is de Dorpskamer al 
officieel geopend door de 90-jarige Ad Keuninx, vader 
van bestuurslid Richard. Maar toen wij er waren stond 
het hele stel “strak” in de startblokken om te gaan 
proefdraaien. Uiteraard ging daar het nodige aan vooraf. 
En werd dit extra bemoeilijkt door de coronatijd. Maar 
alle inspanningen waren niet tevergeefs. Met behulp van 
giften van grote en kleine fondsen, particulieren en enkele 
bedrijven uit Heijen, staat er nu een accommodatie aan 
het Wethoudershof die klinkt als een klok. Warm en 
sfeervol ingericht, kunst aan de muur, een paar mooie 
planten, lampen, gordijnen, alles tiptop in orde. Zaten 

we de vorige keer nog aan een tuintafel in de kamer, nu 
staat er een prachtige ovale tafel die we allemaal thuis 
ook wel zouden willen hebben. Alles is dus op z’n pootjes 
terechtgekomen, ondanks dat veel geplande acties die 
geld in het laatje moesten brengen niet door konden gaan. 
Denk bijvoorbeeld aan het afblazen van het Heisafeest, 
waar het bestuur een middag van mocht invullen. 

Het bestuur
We spraken met Antoinette Linders en Lian Hoesen. Op 
de achtergrond luisterde de rest van het bestuur (Jolanda 
Jansen, Richard Keuninx, Hans van den Ham, Edwin 
Jans) mee. Niet aanwezig waren Erwin Jansen en Minet 
Coenders, maar ook die hebben hun steentje bijgedragen. 

Antoinette en Lian: “We staan er geweldig voor, morgen 
1 juni gaan we informeel open om proef te draaien. Er 
zijn al veel aanmeldingen, wel 27! Dat betekent dat we 
bestaansrecht hebben. Gemiddeld denken we 10 gasten 
per dag te ontvangen. Natuurlijk houden we rekening 

Dorpskamer Heijen: De wens van de gasten is leidend…

met de coronamaatregelen. We hebben inmiddels  
15 vrijwilligers die meehelpen de boel draaiende te 
houden, maar er kunnen er natuurlijk nog altijd meer bij. 
We hebben nog mensen nodig die hand- en spandiensten 
willen verrichten, zoals zorg voor vervoer. “

Als we de volgende dag op Facebook kijken blijkt dat de 
eerste middag al een groot succes was wat betreft het 
bezoekersaantal. Het zal moeten blijken of het zo blijft, 
want  wij vroegen aan het bestuur: “Wat gaan jullie de 
mensen aanbieden?”

Antwoord: “In de toekomst gaan we in gesprek met 
de bezoekers en zullen aan hen vragen wat ze van ons 
verwachten. We hebben al een paar mensen bereid 
gevonden een maal per week te komen koken. We zijn 
een moestuin achter het pand begonnen, die staat al in 
volle bloei. Wie weet kunnen de koks de oogst gebruiken. 
Als je niet mobiel (meer) bent komen we de bezoekers 
thuis ophalen. We zijn van maandag tot vrijdag geopend 
van 13.30 tot 17.00 uur, maar de tijd van binnenkomst 
maakt niet uit, al kom je een uur later.

Iedere eerste vrijdag van de maand is het koffie-uurtje 
georganiseerd door Wilma Kroon, de dorpsondersteuner, 
van 10.30 tot 12.00 uur. Op de andere vrijdagen zit Wilma 
er om dezelfde tijd voor een “contactuurtje”. We willen 
ook graag lezingen organiseren, bijvoorbeeld door de 
werkgroep Historisch Heijen. Er is een beamer, dus we 
kunnen films draaien.” 

In het interview met Wilma elders in dit blad lees je meer 
over het koffie-uurtje en het contactuurtje. 

Consumpties
Consumpties kosten € 1,00 en die betaal je met je eigen 
consumptiekaart (Zie foto). Die kaart kost € 10,00 en als 
je een consumptie gebruikt wordt er een vakje op je kaart 
afgestreept. Na 10 consumpties moet je een nieuwe kaart 
kopen. De kaart hoef je niet zelf te bewaren, die blijft in 
een bakje in de Dorpskamer. Het is misschien zelfs een 
idee iemand zo’n kaart cadeau te doen! Wel graag met 
pinpas betalen, omdat ze niet graag contant geld in huis 
willen hebben.

Kunst
Aan de muur hangt een drieluik geschonken door Liesbet 
Willems-Kranz, die blijft dus, maar de mogelijkheid 
bestaat voor Heijense kunstenaars om hun werk drie 
maanden lang te exposeren. De wisselexpositie wordt nu 
gevormd door de schilderijen van Jos van de Venn. 

Anekdotes
Lachend vertellen Lian en Antoinette, dat binnen een 
kwartier nadat de wens op Facebook was geplaatst 
er al iemand langskwam met een sjoelbak. En dat de 
Heijenaren best een beetje nieuwsgierig zijn bleek wel 
uit het feit dat er geregeld door de ramen naar binnen 
werd getuurd. Vond het bestuur helemaal niet erg!

Ze zijn nu nog op zoek naar bordspellen en een andere 
wens is een duofiets. Ook een rolstoel zou fijn zijn. Dus 
als je daarin iets kunt betekenen, graag, zo benadrukt het 
bestuur. Al met al is de Dorpskamer een enorme aanwinst 
voor ons dorp. Heel veel succes toegewenst! 

De groentetuin
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Wilma Kroon,
dorpsondersteuner
“Ik ben zo blij dat we weer wat kunnen…..!

“ Ik ben iemand die graag out of de box denkt…”

“Van niets IETS maken…”

Zo maar een paar zinnen die we optekenden uit de mond 
van onze dorpsondersteuner, Wilma Kroon (56). Wilma is 
al een tijdje in functie maar door corona was haar werk tot 
nu toe, wat je kunt noemen “pionieren”. Nu het licht aan 
het eind van de coronatunnel in zicht is, hebben we haar 
uitgenodigd om met ons te praten over de afgelopen 
tijd, de coronamaatregelen die haar werk ontregelden en 
de toekomst. 

Wilma Kroon
Wilma woont met haar gezin in Ottersum en heeft haar 
hele leven al in dienst gesteld van de sociale kanten 
van het dagelijks leven. Ze was gezinscoach in wijken in 
Nijmegen en Groesbeek en werkt als centralist bij ZZG 
Zorggroep. Via een iPad onderhield ze contact met 
mensen die eenzaam waren of hulp nodig hadden. Dit 
is zomaar een greep in alles dat Wilma voor haar voeten 

kreeg. En nu is ze dus dorpsondersteuner in Heijen, 11,5 
uur per week. Maar stiekem worden dat er natuurlijk 
veel meer, want als Wilma ergens haar tanden in zet kijkt 
ze niet op een uurtje meer of minder. Het is gewoon 
te veel om op te noemen wat Wilma in de afgelopen 
periode al voor Heijen gedaan heeft, maar we doen een  
dappere poging.

Eerst maar eens haar functieomschrijving
Wilma: “Het profiel dat men bij Hèjje Mojjer voor ogen 
had voor een dorpsondersteuner en het mijne kwamen 
heel goed overeen. Elkaar helpen om de vergrijzing door 
te komen, dit op een vitale manier. Proberen accent te 
leggen op ieders talent. Mensen met elkaar verbinden.”

Toen corona uitbrak, dat was al snel na haar aanstelling, 
kreeg Wilma het voor elkaar dat ze de wensbus 
mocht gebruiken. Daarmee ging ze langs bij Heijense 
ondernemingen met de vraag of zij pakketjes wilden 
maken. Het was meteen een voorstellingsronde, want 
een praatje maken, dat kun je aan Wilma overlaten. Met 
haar ontwapende glimlach weet ze iedereen voor zich te 
winnen. Ze liet waar ze kon haar telefoonnummer achter, 
noteerde adressen en vroeg ook gelijk of ze nog een keer 
terug mocht komen.

De pakketjes die ze ophaalde kon ze mooi weer achterlaten 
bij mensen die iets nodig hadden, dus was ze ook daar 
snel binnen. Ze liet kaartjes en flyers drukken die ze zoveel 
mogelijk overal in de brievenbussen deed. En het werkte. 
Wilma heeft als “spin in het web” heel wat “matches” 
voor elkaar gebokst. Wilma: “Ik bel gewoon aan en vraag 
of ik binnen mag komen en het verbaast mij soms dat 
het werkt. En ik kom heus niet alleen aan bij mensen met  
problemen, hoor!” 

In de eerste maanden van haar werk hier in Heijen maakte 
ze al een begin met het koffie-uurtje waar iedereen aan mee 
kan doen. Eerst op het terras van de tennisclub. Toen dat 
door de lockdown niet meer mogelijk was week Wilma uit 
naar d’n Toomp, tot ook die gesloten was. Geholpen door 
enige vrijwilligers zorgde Wilma ervoor dat het er gezellig 
was. “De eerste keer bakte ik de cake nog zelf, maar vroeg 
meteen wie de volgende keer voor de traktatie wilde zorgen.  
Dat werkte goed.”

De coronatijd was erg druk voor Wilma. “Ik werd regelmatig 
gebeld door mensen met een hulpvraag en echt niet alleen 
door ouderen. Ook overleg met de andere Gennepse wijk- en 
dorpsondersteuners was vaak aan de orde, evenals scholing, 
veel bellen, contacten met bedrijven, matches maken voor 
mensen met een hulpvraag of aanbieders van oplossingen, 
keukentafelgesprekken. Nee, Wilma heeft zich absoluut  
niet verveeld.

Wilma: “Ik wel echt verbindingen maken in het dorp, schakel 
en aanspreekpunt zijn, dat kan nu veel beter nu corona 
eindelijk bijna voorbij is.”

Wat ga je de komende maanden doen, Wilma?
Met betrekking tot de dorpskamer houdt Wilma daar 
iedere eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 
u een koffie-uurtje met dezelfde insteek die ze al eerder
hanteerde. Gezellig samenzijn en mensen met elkaar
verbinden. Wie wil dat nou niet! “Ik hoop de bezoekers
en de vrijwilligers te enthousiasmeren.” Het koffie-
uurtje is al gestart op vrijdag 2 juli en de volgende is
dus vrijdag 6 augustus. De andere vrijdagmorgens zijn
bestemd voor het contactuurtje. Mocht je er behoefte
aan hebben Wilma te spreken over welk onderwerp
dan ook, ze zit in de Dorpskamer van 10.30 tot 11.30
uur. Je kunt er zo binnenlopen en als er behoefte is
aan een privégesprek maakt ze daarvoor een afspraak.
Dus aarzel niet als je denkt dat Wilma iets voor je kan
betekenen of andersom, als je denkt dat je iets voor
Wilma kunt betekenen. Wilma weet zeker dat we voor

elkaar wat kunnen betekenen hoe groot of hoe klein 
dit is. Wilma wil zeker ook meer in contact komen met 
de verenigingen in Heijen, dat kon door corona niet. 
Dus ze zal best hier en daar een keer opduiken, om 
het oneerbiedig te zeggen. Je kunt dus op heel veel 
manieren contact leggen met Wilma. En doe dat ook, 
want ze zit er gewoon om te popelen!

Haar contactgegevens vind je in het colofon van het  
Hèjs Nèjs.

"Gezellig samenzijn en
mensen met elkaar verbinden.

Wie wil dat nou niet! "
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Klaar voor de 
brugklas?
Wij helpen graag bij het 
regelen van de 
bankzaken.

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

Ook het Heisa Team reageerde op onze vragen over  
de coronatijd

Had de coronatijd ook een positieve kant? 
Die zullen er individueel best wel zijn, maar voor het heisa team 
weet ik er zo geen. 

Waar liepen jullie het meest tegenaan als vereniging? 
Het risico van een evenement gaan organiseren dat dan 
uiteindelijk toch niet door kan/mag gaan. 

In het begin was er veel onzekerheid en onduidelijkheid over de 
coronaregels die er zouden gaan gelden met Pinksteren. Daar 
heb je dan eigenlijk een glazen bol voor nodig en die hadden 
we even niet.  Voor het houden van het jaarlijkse heisafeest is 
ook een vergunning nodig en het verkrijgen daarvan was ook 
al heel onzeker. De kans is dan aanzienlijk dat je veel energie 
en geld in iets gaat steken wat dan uiteindelijk toch niet door 
kan gaan. Zekerheid is er niet in dit leven, maar een beetje 
vertrouwen dat een evenement ook daadwerkelijk gehouden 
kan worden moet wel aanwezig zijn. 

Hoe staan jullie er op dit moment voor in de vereniging?
Dat is op dit moment niet duidelijk omdat het team al lang niet 
meer bij elkaar is geweest. Het team is vorig jaar één keer bij 

elkaar geweest om de mogelijkheden en medewerking voor 
750 jaar Heijen te bespreken. Daarna ging de wereld alleen 
nog maar verder dicht en mochten er helemaal geen grote 
evenementen meer georganiseerd worden. 

In feite is het heisa team slapende in afwachting van betere 
tijden en meer zekerheid en duidelijkheid voor wat betreft het 
organiseren van evenementen. 

Zijn er opmerkelijke zaken veranderd?
Het team heeft al 2 jaar geen heisafeest meer kunnen 
organiseren en dat is een behoorlijke verandering. 

Wat zijn de nabije toekomstplannen? 
We hopen in 2022 met Pinksteren weer een groot feest te 
kunnen organiseren in het kader van het 750 jarig bestaan van 
Heijen. Ik loop hier wel op de zaken vooruit, want dat is nog niet 
met het team besproken. 

Erica Reintjes

Heisa Team
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Vieringen in
augustus 2021
Zondag 01 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 08 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 15 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 22 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 29 augustus 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Vieringen in
september 2021
Zondag 05 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 12 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 19 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 26 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Bij het aanleveren van de kopij is nog niet bekend wie de septembervieringen opluistert. 
Dit zal ook mede afhangen van de coronamaatregelen die gelden voor het zingen van 
koren. Per 5 juni jl. kunnen 50 personen de vieringen bijwonen. Meer informatie over de 
coronamaatregelen in de kerk kunt u lezen op: www.bisdom-roermond.nl/corona.

Overwegingen van pastoor Kessels
Pastoor Kessels heeft voor elke maand een korte overweging opgesteld.

juli 2021
In Heijen staat aan de Hoofdstraat een prachtig kasteel. Zoals bekend dateert het huidige 
kasteel uit de zestiende eeuw. Een sterke burcht waar je veilig was. Het beroemdste boek 
van de Spaanse heilige Teresa van Avila is: ‘El castillio interior’, 'Het kasteel van de ziel'. Dit 
werd later vertaald met de titel: 'De innerlijke burcht'. Teresa zocht God in het binnenste 
van haar hart. In dit boek vergelijkt ze de ziel met een kasteel. In het centrale vertrek woont 
God, maar de duivel houdt de mens in de buitenste vertrekken. Teresa geeft ons mee dat 
nederigheid de beste garantie is op vooruitgang als christen. Besef dat je ziel als een kas-
teel is, bewaak het goed door veel te bidden en bij God te blijven! 

augustus 2021
“En er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren." (Apocalyps 12, 1). In de 
maand augustus vinden we op de liturgische kalender een heel bekend hoogfeest, nl. dat 
van Maria Tenhemelopneming. Het is het grootste feest onder de Mariafeesten. Het werd 
al gevierd in het Oosten in de vijfde eeuw. 

Wat zegt ons deze feestdag in het leven van alledag? Laten we in deze vakantieperiode 
hier eens even bij stilstaan. Maria was uitverkoren om de moeder van Jezus te worden. Van-
wege deze hoge en bevoorrechte uitverkiezing moest zij wel heilig en onbevlekt zijn. Met 
haar tenhemelopneming vieren wij dat zij met ziel en lichaam deelt in de eeuwigdurende, 
onvergankelijke glorie van haar Zoon Jezus. Ook wij hopen eens te mogen delen in haar 
duurzame vreugde, om bij God en de hemelingen te 
mogen zijn. In Maria mogen we onze verrijzenis uit 
de doden nu al beleven. Dit kunnen we pas als we 
'hemelgericht' denken en handelen, zonder te gaan 
'zweven'. Wie hemelgericht denkt, houdt de hemel als 
doel van z'n pelgrimsreis voor ogen. Net als iemand 
die een lange reis onderneemt naar een hele mooie 
bestemming. Graag wens ik u een mooie vakantie! 
Dat Maria U moge beschermen en begeleiden.

Pastoor Kessels

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

Zondag 04 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 11 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 18 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 25 juli 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Huisbezoek pastoor 
Het persoonlijk contact blijft 
belangrijk. Dat ervaren we in 
deze coronatijd heel indringend. 
Huisbezoek is altijd al een sterke 
pijler geweest in het parochieleven. 
Pastoor komt graag bij u op bezoek. 
Neem contact met hem op als u dat 
wenst. De contactgegevens staan 
hieronder vermeld.

Pastoor Kessels
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
0485-511888
info@parochie-martinus-gennep.nl

juli 
2021

vieringen in

Stuurgroep 750 jaar Heijen
Zoals eerder aangegeven zal  de “Stuurgroep 750 jaar Heijen” in 
iedere Hèjs Nèjs een bijdrage plaatsen om het dorp bij te praten 
over de voortgang van hun taak. Nog even ter herinnering: De 
Stuurgroep heeft de taak om de (organisatie van de) aanstaande 
festiviteiten in het kader van 750 jaar Heijen te coördineren.  
In deze Hèjs Nèjs schenken we nogmaals aandacht aan de 
lezingen en presentaties, die we in het komend najaar willen 
houden en is er een korte vooruitblik op evenementen in 2022.

Historie Heijen belicht met lezingen en presentaties
We willen de historie van ons mooie Heijen voor het 
voetlicht te plaatsen door middel van enerzijds lezingen 
en anderzijds presentaties van Heijense verenigingen  
en organisaties. 

Lezingen
De lezingen, die staan gepland voor zaterdag 25 en zondag 26 
september 2021, worden verzorgd door Rien van den Brand en 
de werkgroep Historisch Heijen. 

Presentatie Heijense verenigingen en organisaties
In de vorige Hèjs Nèjs zjjn we ingegaan op de bedoeling en 
de opzet van de presentatie van Heijense verenigingen en 
organisaties. Deze presentaties staan gepland voor de eerste 
twee weekenden van oktober 2021: zaterdag en zondag 2 en 3 
oktober 2021 en zaterdag en zondag 9 en 10 oktober. 

Acht verenigingen/organisaties hebben intussen toegezegd 
een presentatie te verzorgen of een ondersteunende rol bij 

deze activiteit te verlenen, maar we hopen binnenkort nog 
meer toezeggingen te ontvangen.  Daarvoor  gaan leden van 
de Stuurgroep de komende weken nog persoonlijk contact 
opnemen met een aantal verenigingen/organisaties. We streven 
er immers naar dat we zoveel mogelijk van de historie kunnen 
laten zien.

Extra oproep!
Aangezien we het idee hadden dat met name kleinere 
verenigingen en verenigingen, die intussen zijn opgeheven, 
nog niet in beeld waren, hebben we een oproep geplaatst om 
zich via het mailadres  750jaar@heijen.info  te melden. Helaas 
hebben we hierop geen reactie mogen ontvangen. Hierbij 
willen we deze clubs alsnog oproepen om te reageren.

Eindfeest / Heisa in  2022
Het is de bedoeling het eindfeest van 750 jaar Heijen samen te 
laten vallen met  c.q. op te nemen in Heisa 2022. Dit gebeuren 
vindt plaats met Pinksteren: 3 t/m 6 juli 2022. Aangaande de 
inhoud van dit feest denken we op dit moment aan de opzet 
van activiteiten door verenigingen met veel historische invloed, 
zoals bijvoorbeeld het Gilde. Iedereen kan en mag echter gerust 
meedenken over de invulling van dit weekend. We zien uw 
ideeën graag binnen komen op het bovenstaande mailadres.

750 jaar Heijen!
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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!

Toen we op het idee kwamen mensen en verenigingen 

te vragen naar hun ervaringen in coronatijd bedachten 

we hoe zou het zijn met jonge ouders in deze bijzondere 

periode. Toen dachten we aan Tari Lambregts, die 

geregeld gastschrijver was in ons blad. Haar hebben 

we benaderd en zij stuurde ons haar ervaringen….

Jakob Otje Roks werd eind januari 2020 geboren, totaal 
onverwachts kwam hij vier weken te vroeg. Ik heb heel 
hard tegen iedereen geroepen dat hij ‘er zomaar niet 
uitvalt’. Nou, wel dus. Achteraf blijkt dit een grote zegen. 
Onze raamvisite kon nog echte kraamvisite zijn en alle 
hulp die we kregen was ontzettend gewenst. 

Ik kan me niet voorstellen hoe de mensen die in maart of 
april hun kindje hebben gekregen het allemaal hebben 
rondgebreid, zonder familie om zich heen en mensen die 
een uurtje kwamen babysitten zodat wij konden slapen. 
Wij konden op dat moment niet dankbaarder zijn. 

Vervolgens kwam het C-woord in ons leven en ging alles 
net even anders. De scholen gingen dicht en aangezien 
Auke werkt op een basisschool waren we heel veel 
met zijn drieën thuis. Waar voor velen corona echt een 
complete verschrikking was, kwam het voor ons als een 
cadeautje. Even op de rem, veel thuis, er werd wat sociale 
contacten betreft minder van ons verwacht en we konden 
ons onderdompelen in de bubbel die Jakob heet. En 
begrijp me niet verkeerd, opa’s en oma’s niet mogen 
knuffelen was allemaal echt behoorlijk &*^%, maar het 
had gewoon ook heel veel moois. 

Daar komt bij: als de verveling toeslaat focus je je weer 
op andere zaken. Oftewel, het is de ideale tijd om eens 
wat grof onderhoud te doen en uit te zoeken waar we nu 
eigenlijk wel en niet gelukkig van worden. De eindstatus 
van dit alles luidt als volgt: we hebben er wat nieuwe 
hobby’s bij, we skaten heel wat af en ik heb een keyboard 
aangeschaft. Intussen hebben we ook nog een huis 
gekocht en allebei een andere baan gevonden. 
Grof onderhoud: check! Van ons mag een beetje nieuw 
normaal wel blijven, als we maar snel onze vrienden weer 
kunnen knuffelen en een lekker feestje kunnen geven. 
Daar zijn we wel aan toe.

De baby is ondertussen alweer bijna anderhalf en stapt 
(skate) dapper de wereld in. Grote groepen mensen 
zullen voorlopig nog even spannend blijven voor hem, 
maar laten we eerlijk wezen, na zo’n lange tijd is dat voor 
ons niet anders!

Tari Lambregts:
over een baby en andere zaken in coronatijd

Dennenlaan 9, 6598 BZ Heijen • 06 147 030 47 • info@theunissenbouw.nl • www.theunissenbouw.nl
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen
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Ook de fanfare en de slagwerkgroep lagen maanden stil. 
Geen repetities en geen uitvoeringen. Dat vonden we 
geen van allen leuk. Een heel prettig pluspuntje waren de 
Koninklijke onderscheidingen voor onze leden Gerrit en 
Frans Stoffele. 

De redactie stuurde ons een aantal vragen met de volgende 
toeliching: Binnenkort komen de versoepelingen op 
gang, vandaar dat wij als redactie dit willen ondersteunen 
door een aantal verenigingen te vragen stukjes tekst te 
leveren voor de Hejs Nejs van juni. Om de boel weer een 
beetje op te schudden en open te gooien, zogezegd. 

De vragen werden gesteld aan onze dirigenten Theo 
Jetten en Casper Traa en aan Roger Guelen, de voorzitter 
van EMM. Het was angstvallig stil vonden ze alle drie.

Wat was er toch ook mooi aan de coronatijd?
Theo: Om je heel eerlijk te zeggen, heb ik persoonlijk niet 
zo veel hinder ondervonden van de coronamaatregelen. 
Ik ben gelukkig (nog) niet ziek geweest en in mijn gezin 
is er ook niemand ziek geweest. Intussen hebben wij 
allemaal al een vaccinatie gehad. Als je bedoelt of er ook 
positieve kanten zitten aan de coronatijd voor mij, dan 
kan ik volmondig zeggen Ja! Ik ben een stuk handiger 
geworden met de computer. Al die online videomeetings 
heb ik nu wel aardig onder de knie. Dus wat dat betreft 
was er ook wel wat moois aan de coronatijd.

Casper: Ik moet jullie zeggen dat ik de mening van Theo 
wel deel. Sinds de uitbraak is het binnen EMM angstvallig 
stil. Maar ja, wat moet je elkaar vertellen. Het gaat me 
eigenlijk ook meer om de beleving.

Roger: Inderdaad, zoals Theo aangeeft, het beter 
kunnen werken met online vergaderen. Verder noem 
ik de saamhorigheid  onder de leden tijdens onze 
paasbroodactie.

Waar liepen jullie het meest tegenaan?
Theo: Een lastig moment vond ik dat er in de 
beginperiode, toen we nog met dertig man 2 meter uit 
elkaar binnen mochten repeteren, om toch te proberen 

er een fatsoenlijke repetitieavond te kunnen houden. Ik 
hoop dat dit in de komende periode niet meer nodig is. 
Verder was het erg lastig om online te repeteren. Het kon 
wel, maar het was niet fijn. Samen spelen en repeteren 
kon sowieso niet i.v.m. de vertragingen van het geluid en 
beeld die er ontstonden. Met mijn andere vereniging heb 
ik dit wel gedaan, maar met EMM is dit niet van de grond 
gekomen. We hebben wel een keer een online workshop 
kunnen volgen van de componist Peter Kleine Schaars.

Casper: Op deze tweede vraag kan ik wel alvast een 
antwoord geven.  Nergens, want we moesten 1,5 meter 
afstand houden! (Een doordenkertje!) 

Roger: Vooral in het begin de moeilijke online 
vergaderingen. Het missen van de het contact met de 
medemuzikanten tijdens de repetities. Het is nu begin 
juni en de repetities konden weer beginnen. De vraag 
van de redactie is nu: “Wat zijn jullie plannen voor de 
komende maanden?” 

Op de vraag wat zijn op korte termijn de plannen, 
zijn dit onze antwoorden:
Roger: Vanaf 18 mei was d’n Toomp weer open voor lessen 
tot 18 jaar. Dit is al opgepakt. Ook lijkt het mij verstandig 
de zomervakantie niet te lang te laten duren. Het is denk 
ik beter met minder mensen te repeteren dan helemaal 
niet. We repeteren nu sinds 31 mei weer, we hebben de 
aubade op ons programma staan en begin oktober een 
uitwisselingsconcert met de fanfare uit Vortum-Mullem.

Theo: Er zijn wel wat initiatieven in ontwikkeling. Op  
9 oktober hopen wij een gezamenlijk concert te geven 
met Fanfare St. Cornelis uit Vortum-Mullem. Zowel het 
fanfareorkest als ook de Slagwerkgroep van EMM zal 
hiervoor gaan oefenen. Verder hebben wij als orkest 
voldoende werk om de weggezakte muzikaliteit weer op 
te vijzelen. Voor alsnog zijn de omstandigheden nog lang 
niet optimaal: 1,5 meter uit elkaar blijf lastig. 

Casper: Ik vermoed dat de muzikaliteit in circa een jaar 
zeker niet verbeterd is dus zal er werk genoeg aan de 
winkel zijn.

Wat was er positief aan de coronatijd?
Helaas kunnen we niets bedenken wat mooi was aan de 
coronatijd.

Waar liepen jullie het meest tegenaan?
Voor onze Zonnebloem gasten en vrijwilligers is het een 
lastige tijd. Het draait om persoonlijk contact en dat was 
met name in de eerste periode van de coronapandemie 
niet mogelijk. Onze gasten hebben de bezoekjes van 
onze vrijwilligers moeten missen en ook de uitstapjes en 
activiteiten. Op een gegeven moment zijn de bezoekjes 
weer gestart en is er wat vaker gebeld door onze 
vrijwilligers met hun gasten. Tevens hebben we af en toe 
door middel van een kaartje of een presentje  laten weten 
dat we aan hen allen denken

Nabije toekomstplannen:
Zo gauw het kan starten we weer onze activiteiten. 
Naast het bezoekwerk, is dat bijvoorbeeld de welfare 
groep, een museumbezoek, een gezamenlijke lunch, 
de Sinterklaasmiddag.  We overwegen wat vaker een 
activiteit in klein verband te houden, zeg maar een één op 
één activiteit. Denk hierbij aan samen op een terras een 
kopje koffie gaan drinken.  We hopen dit jaar weer met 
de Zonnebloemloten langs de deuren te kunnen gaan. 
Tenslotte willen we eind november weer de tweejaarlijkse 
hobbybeurs organiseren. 

Zijn er opmerkelijke zaken veranderd?
Er zijn geen opmerkelijke zaken veranderd binnen onze 
afdeling.

Nu het er steeds meer op lijkt, dat de derde corona-golf  
ten einde loopt, is het goed om eens terug te kijken en 
te zien of er iets moois in zat.  Ondanks diep nadenken 
hebben we weinig kunnen vinden, waar we met plezier op 
terugkijken. Ik denk hierbij alleen aan het repeteren vorig 
jaar in de tuin bij Gerbrand en Elly. Bijna alle optredens 
moesten geannuleerd worden en repeteren was  
evenmin mogelijk.

Wat we het meest misten waren de onderlinge contacten 
tijdens de repetities en dan vooral de derde helft. En 
natuurlijk de concerten en de contacten met onze vaste 
fans uit Heijen, de regio en ook onze vaste aanhang  
uit Duitsland.

We hopen dan ook dat, zodra we weer mogen starten, 
ons programma met concerten kunnen hervatten. Dit 
jaar en zelfs volgend jaar is al bijna volgeboekt. Maar 
niemand weet wat de toekomst zal brengen en wat wij 
als muziekkapel van onze plannen kunnen realiseren.

Een van de belangrijkste projecten waar wij nu al naar uit 
kijken is ons 50-jarig jubileum volgend jaar. Niet alleen 
bestaat onze vereniging dan 50 jaar, maar hebben ook 
een aantal jubilarissen die 50 jaar lid zijn. Dat zullen we 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Fanfare EMM in coronatijd  Zonnebloem in coronatijd  

Die Original Maastaler in coronatijd  

Repetitie in de tuin
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RUIM 100MONUMENTENBINNEN IN TOONZAAL

BUITEN RUIM 300 MONUMENTENOPGESTELD

Spit Natuursteen
Heesweg 37, 6598 AK  Heijen

T 0485 - 512367  •  E info@spitnatuursteen.nl
www.spitnatuursteen.nl  •  www.spiturnen.nl

2 WEKEN LEVERTIJD

OPEL 
BEDRIJFSWAGENS
mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

Alles was zo goed als klaar, onze voorstelling in 
samenwerking  met Fanfare EMM. “Lijden & Bevrijden” 
was de titel. Een prachtig programma met muziek, zang 
en spel over de oorlogsjaren in Heijen. Bijna was het 
grote moment daar, maar corona gooide roet in het eten. 
Niets aan te doen, niets anders te bedenken, niets te 
willen, alleen afgelasten behoorde tot de mogelijkheid. 
Het gevoel wat dat geeft is moeilijk te omschrijven. Zo 
hard aan gewerkt en nu kwam er werkelijk een leegte. 
Meestal heb je zo’n gevoel nadat de voorstellingen zijn 
gedaan, maar dit was echt zo’n vreemd gevoel, vooral op 
de eigenlijke voorstellingsdag. De spullen stonden nog 
lang in de gang want ach, wie weet loopt het toch zo’n 
vaart niet met dat virus……

Nu zijn we alweer een jaar verder. In dat jaar hebben 
we elkaar een keer voorzichtig in de tuin gezien, bang 
om elkaar ziek te maken. Daarna werd het afwachten. 
Geduldig afwachten. Wat kon je anders? Veel app-
contact gehad, 

maar er waren ook tijden dat het wat stilletjes was. Maar op 
zich was het ook goed. We misten elkaar natuurlijk, maar 
er was ook de positieve gedachte dat het weer goed zou 
komen. We zijn ook gewend om tussen voorstellingen 
wat tijd te hebben. We werken alleen op uitnodiging van 
andere verenigingen of organisaties. 
Onze eerste bijeenkomst hebben we alweer gehad en 
het was al vanaf de eerste minuut als vanouds: vertrouwd 
en erg gezellig! Zelfs de aangebroken fles wijn en zak 
chips van de laatste keer was er nog.
Het vreemde wat de lockdown bij mezelf teweegbracht 
was dat ik al die maanden ook niet met theater bezig 
ben geweest. Alsof lockdown ook betekende ALLES 
lockdown. Ik was hierin niet de enige, zo hoorde het veel 
om me heen. Misschien was het wel nodig om een keer 
rust hierin te nemen.

We hebben er als Revuegroep in ieder geval geen drama 
van gemaakt, maar we zijn verstandig geweest en hebben 
ons aan de regels gehouden. We pakken het gewoon 
weer op! 

De toekomst kunnen we nog niet voorspellen omdat we 
alleen op uitnodiging theater maken, maar wie weet wat 
we allemaal nog gaan doen. Voor ons ook een verrassing, 
maar we hebben  in ieder geval veel zin om weer wat te 
beginnen!

Emily van Eck, regisseuse.

De Revuegroep Heijen in coronatijd 

Een Schone Meimorgen

In Hèjs Nèjs van mei schreef ik in de column een nostalgisch stukje over ‘Een 

Schone Meimorgen’, waaraan ik goede herinneringen heb. Het was een van de 

eerste nummers, die ik bij de fanfare mocht meespelen. Dat was in de zestiger 

jaren. Om te zien of mijn herinneringen door het verstrijken der jaren vervaagd 

waren, zou het op de kop tikken van dat nummer uitkomst kunnen bieden. 

Redactielid Marjo gaf de tip om in De Gelderlander een oproep te plaatsen in de 

rubriek “Lezers helpen Lezers”. Dat gedaan hebbende kwam er al snel een reactie 

van een collega-muzikant uit Apeldoorn. Hij kende het nummer en ging op zoek in 

de archieven van zijn muziekvereniging. Helaas was het daar niet meer te vinden. 

Maar hij had wel toegang bij een muziekbibliotheek. Daar heeft hij het nummer 

voor mij opgehaald en digitaal doorgestuurd. Tevens was een geluidsopname 

bijgevoegd. Wat bleek: een groot deel van mijn herinnering bleek na ruim 50 jaar 

te kloppen. En nu maar repeteren, want er staan nogal wat nootjes in…. Ook mooi: 

van een oud-collega kreeg ik een e-mail. Hij had mijn oproep gelezen. Zo konden 

we weer wat herinneringen ophalen. Wat een column teweeg kan brengen……

Henk Kerkhoff

Ons gevoel toen de voorstelling niet doorging.....
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….de toverwoorden die Joyce Voesten (44) gebruikt als ze 
het heeft over haar nagelstudio. Joyce adverteert in ons blad 
en dan weet je het al, dan gaan wij naar de adverteerder toe 
voor een gesprek en een rondleiding in het bedrijf. Over de 
bedrijfsrondleiding later meer. Joyce stelt zich even voor:

Joyce Voesten
Samen met haar man woont ze al 19 jaar in Heijen aan de 
Erfsebosweg 45. Het stel had een cafetaria in Nieuw-Bergen. 
Ze woonden daarvoor in Venray en om wat dichter bij de 
zaak te wonen verhuisden ze naar Heijen.Toch werd niet 
lang na de verhuizing de cafetaria verkocht en werkte Joyce 
als bedrijfsleidster bij de Action in Venray en nog enige tijd 
als assistent bouwmarktmanager bij de Gamma. Joyce: “Na 
een ernstig verkeersongeluk ondervond ik sterke lichamelijke 
klachten, vooral aan mijn rechterarm.Tijdens het revalidatietraject 
kwam mijn schoonvader met het idee van nagelstylist. In eerste 
instantie dacht ik: ‘Nee, dat is niets voor mij, dat stilzitten’, 
maar na een paar gesprekken met vriendinnendie zeiden dat 

ik er geknipt voor zou zijn, ben ik mij er toch in gaan verdiepen. 
Ik vind het leuk om contact te hebben met mensen en ze 
iets positiefs te geven en ik vind hier een geweldige rust in. 
Tijdens de revalidatie ben ik al begonnen met het uitzoeken 
en volgen van opleidingen en na een aantal jaren heb ik hierin 
helemaal mijn draai gevonden. Officieel ben ik in 2018 in eerste 
instantie als ambulant nagelstyliste gestart en daarna is mijn  
nagelstudio geopend.”

Wat biedt Joyce allemaal aan in haar nagelstudio?
Joyce benadrukt: “Ik ben meer gericht op de natuurlijke 
uitstraling van de nagels, dus niet zo zeer op de superlange 
kunstnagels. In overleg met de klant adviseer ik de kleur en de 
lengte van de nagels. Ik houd eerst een intakegesprek aan de 
hand van een vragenlijstje, zodat ik weet wat ik kan aanraden. 
Bijvoorbeeld, ik vraag wat voor werk de klant doet, of ze veel in 
water zit, daar moet ik allemaal rekening mee houden. Hygiëne 
is voor mij heel belangrijk. Voor elke klant heb ik een plastic 
doosje met daarin de nodige attributen, zoals vijlen, borsteltje 
enzovoort. Die worden dan ook alleen voor deze klant gebruikt. 
Ik hou ervan om mensen met probleemnagels te adviseren, 
omdat deze dames vaak onzeker zijn of ontevreden met hun 
nagels, denk aan nagelbijten of broze nagels.”

Joyce is allround nagelstyliste
Joyce gebruikt twee soorten nagellak. Gellac wordt het meest 
door Joyce gezet, ze brengt op de nagels eerst een dun 
verstevigingslaagje aan en daaroverheen de gellac. Een scala 

Hygiëne, kwaliteit en service…

aan kleuren is mogelijk. Ze kijkt en overlegt met de klant welke kleur het 
beste bij het dagelijks leven past. “Je eigen nagel moet na de behandeling 
gewoon weer naturel en goed zijn.” De gellac blijft tussen 3 en 5 weken 
zitten. Gelnagels zijn een flexibel product en gellac wordt het meest 
gekozen bij een verlenging van de eigen nagel.

Op de gellac kunnen mooie versieringen worden aangebracht, die Joyce zelf 
met de hand aanbrengt. Jullie verslaggever dacht dat de nagelversieringen 
een soort van plakplaatjes waren, maar nee, die versieringen priegelt Joyce er 
zelf op. Een tijdrovend karweitje, maar dan zien je nagels er ook schitterend uit.  
Ook het lakken van teennagels behoort tot de mogelijkheden.

De tweede soort die Joyce gebruikt is de acrylgel, die gebruikt zij alleen 
bij probleemnagels en nagelbijters. “Die lak is zo hard, die valt niet 
kapot te bijten.”

"Jullie verslaggever dacht dat de 
nagelversieringen een soort van
plakplaatjes waren, maar nee, 

die versieringen priegelt  
Joyce er zelf op."

Leuke actie
Joyce timmert vrolijk aan de weg met haar nagelstudio. Je vindt haar op Facebook 
of google JOY’S complete nagelverzorging. En nu dus de advertenties in het 
Hèjs Nèjs. Ze wil graag nieuwe klanten werven vooral in de naaste omgeving. 
Voor de lezers van het Hèjs Nèjs heeft ze een leuke actie bedacht, zie ook de 
advertentie. Als je in de maand juli of augustus een eerste afspraak maakt en 
je zegt dat je de advertentie of het artikel in dit blad hebt gelezen krijg je 25% 
korting op de behandeling. Zie advertentie op bladzijde 26 

Hobby’s
Privé beleven Joyce en haar man veel plezier aan  de twee bordercollies, 
Darco en Dex. Ze doen mee aan competities frisbeeën met de honden. 
Die wedstrijden vinden meestal plaats in het weekend. Zij gaan er in hun 
camper met de honden naar toe en dat is dan ook meteen hun vakantie. 
Joyce: “We doen mee voor de fun, lekker samen met je honden bezig zijn. 
Wij genieten daar erg van.”

De bedrijfsrondleiding
Als trouwe lezer weet je al dat we dit leuk vinden, een kijkje achter de schermen. 
Deze keer konden we de bedrijfsrondleiding zittend afwerken. Want de 
nagelstudio is maar enkele vierkante meters groot en van rondwandelen is 
dus geen sprake. Maar toch kom je ogen te kort om alle ordelijk gerangschikte 
spulletjes te bekijken. Joyce heeft haar studio ondergebracht in een houten 
tuinhuisje in de vorm van een klein, charmant Zwitsers chaletje. Afijn, ga zelf 
maar eens kijken en laat je door Joyce verwennen!

Contact:
Telefoon: 06-14020035
Adres: Erfsebosweg 45, Heijen.
E-mail: joycevoesten@gmail.com



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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Welkom in Heijen, Maud!
Hoera voor de Heesweg, daar werd op 29 mei Maud, het derde dochtertje van Anne Elbers 

en Pim van de Loo geboren. Maud is een geluksvogeltje. Ze heeft al twee oudere zussen,

Fleur en Jolijn.

Namens de redactie Hartelijk gefeliciteerd!

Welkom in Heijen, Daan!

Iets meer drukte aan het Diekendaal, want daar werd op 17 mei Daan geboren. 

Zijn ouders zijn Sharonne en Roel Zeegers. Daan heeft al een zus, Benthe, 

die 2 jaar is. Het gezin woonde een paar jaar geleden nog in Ottersum, 

maar woont nu sinds februari aan het Diekendaal.  

Namens de redactie Hartelijk gefeliciteerd!

Welkom in de buurt!

Welkom in de Berkenstraat, Bright en Leontien!

Áls het songfestival dan een keer naar Nederland komt, 

móet je daar als groot songfestivalfan bij zijn, ook al 

moet je daar dan nog een jaar op wachten! Wat een 

onvergetelijke ervaring en wat een geweldige show en 

sfeer om mee te beleven.

Roos Storms

             JOY'S complete nagelverzorging
te Heijen 06-14020035

   allround gecertificeerd nagelstyliste gellac-gel-acryl

  gespecialiseerd in 
- natuurlijke nagelversteviging
- nagels die splijten, scheuren of breken
- nagelbijters en probleemnagels
- MASTER in plaatsing van gellac
- gellac op teennagels

* kwaliteitsprodukten van Florence en Lilly Nails
* altijd garantie op geplaatste gellac-gel-acryl
* keuze uit ruim 150 kleuren gellac

bent u op zoek naar een persoonlijke nagelstyliste die alle tijd
neemt voor u en uw nagels, gericht is op de gezondheid van uw
natuurlijke nagels, het geven van advies en bij wie hygiëne,
kwaliteit én service voorop staan, neemt u dan contact met mij
op voor meer informatie of het maken van een afspraak

een lekker kopje koffie of thee staat uiteraard
voor u klaar tijdens de behandeling

  mooi verzorgde nagels en een heerlijk moment voor uzelf

 speciale actie voor de lezers van Hejs Nejs in juli & aug
         maak een 1e afspraak ter kennismaking en

ontvang 25% korting



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

Onze jeugd in coronatijd.
Wij vroegen Livia en Jolien v/d Berg naar hun ervaringen….
Wat was er positief aan de coronatijd?
Livia: Vooral het samen thuis zijn vond ik fijn. We hebben bijvoorbeeld veel meer spelletjes samen gedaan en dat was heel gezellig.
Jolien: Ik vond het fijn dat we als gezin zoveel tijd samen konden doorbrengen.

Waar liep je het meest tegenaan?
Livia: Ik vond het jammer dat je weinig kon afspreken en dat je je vriendinnen weinig zag. Onderwijs op afstand ging op zich prima 
bij mij, maar op school les krijgen vind ik wel veel fijner.
Jolien: Het online les krijgen vond ik het vervelendst. Zeker in het begin wisten de docenten niet hoe ze moesten Zoomen en nu is 
dat nog steeds zo bij sommigen, waardoor je toch een deel van de uitleg mist. 
Livia: ik vond het jammer dat we niet naar de fanfare konden. Na zo'n lange tijd is het wel leuk om weer samen  
muziek te maken.
Jolien: Ik miste het oefenen voor de dansgarde, want je bent dan toch altijd lekker in beweging en het is gezellig.

Hoe sta je er op dit moment voor op school?
Livia: Ik sta er goed voor en heb net eindexamen gedaan. De uitslag krijg ik op 16 juni, dus als jullie dit lezen, hangt bij ons hopelijk 
de vlag al uit!
Jolien: Ik sta er goed voor en vanaf 7 juni gaan we weer alle dagen naar school, dus dat is fijn. Dan zie ik mijn vriendinnen ook weer 
vaker!

Zijn er opmerkelijke zaken veranderd?
Livia: Voor mij is er niet veel veranderd, al hoop ik natuurlijk dat alles gauw weer terug gaat naar hoe het vóór Corona was.
Jolien: Ik zou zo niet echt iets kunnen noemen. Ik zal wel blij zijn als je weer makkelijker kunt afspreken en ik hoop dat onze 
zomervakantie ook gewoon door kan gaan.

Wat zijn de nabije toekomstplannen?
Livia: In september start mijn nieuwe opleiding MBO Verpleegkunde en hopelijk krijgen we dan ook vanaf het begin meteen les op 
school. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!
Jolien: Ik zit nu nog op het Elzendaal in Gennep en na de zomervakantie start ik in 4 VWO op het Elzendaal in Boxmeer. Het wordt 
even wennen met vroeg opstaan, maar dat moet wel goed komen!

Succes meiden! 



Hey gymzaal
Normaal zo goed gevuld met ballen, banken, netten en vertier
Nu plaatsgemaakt voor wat gumsel, potloodpuntjes en 
een enkel propje papier 

Hoe haaks staat het leven nu op jouw functionaliteit
Voorheen een ruimte vol lawaai, enthousiaste stemmen en sportiviteit
Nu een halve zaal, gevuld met meubilair, een rare bedoening 
Dat was tijdens jouw bouw toch zeker nooit de bedoeling? 

Jouw vloer belegd met karton tegen vieze vegen
Waarin leerlingen nu alleen maar stil zitten en zich niet meer mogen bewegen
Leraren, ze zetten zich altijd in en lopen het vuur uit de slof
Nu draaien ze statige hoorcolleges af met een mond bedekt met stof
Zelfs de sportdocent heeft haar multifunctionaliteit bewezen
Ze geeft nu in plaats van haar geliefde vak alleen nog maar Begrijpend Lezen

Hopelijk zal het binnenkort weer net zo worden als voorheen 
Tot die tijd gooi ik misschien, een keer stiekem, dat propje door
het basketbalnet heen…

De winnaar van de quiz in het midden

Een droom kwam uit voor
Kevin van Zitteren
Kevin van Zitteren (21) is al vanaf zijn middelbare schooltijd 
fan van het Songfestival. Al jaren vormt hij met zijn broer Tom, 
vriendin Mirthe Wilbers, ons redactielid Stella Roodbeen en 
haar dochter Moon een vaste groep die samen de uitzendingen 
van het Songfestival volgen. Dit jaar was het evenement in 
Rotterdam, dus wilde iedereen er naar toe. Kevin en zijn vriendin 
Neeltje waren een van de weinige gelukkigen die een kaartje 
wisten te bemachtigen voor het festival in Ahoy. De kaartjes 
waren weliswaar niet voor de finale, maar voor de juryshow op 
vrijdagavond. Hier ze zaten zelfs eerste rij!

Kevin vertelt: “We gingen met de auto naar Rotterdam. Eerst 
moesten we echter naar Arnhem voor een sneltest. Onderweg 
hoorden we al dat die negatief was. In de rij voor de ingang 
van Ahoy was het al supergezellig. De sfeer zat er al goed 
in. We moesten door detectiepoortjes en de tassen werden 
gecontroleerd. Eenmaal beland bij onze plaatsen mochten de 
mondkapjes af. Het was supergaaf om de show live te zien, 
maar op televisie lijkt het nog groter dan in werkelijkheid. 

De juryshow is gelijk aan die op zaterdag, met dezelfde interval 
acts, zoals met Afrojack en Glennis Grace. De effecten zag 
je echter op schermen die overal in de zaal hingen. Voor de 
presentatoren en de juryleden was het een generale repetitie. 
Ook de puntentelling werd geoefend. De nummers van 
Oekraïne, Finland en Italië waren het meest populair. Zelf heb ik 
op Italië gestemd. Zij waren het beste in staat de zaal op gang 
te krijgen. 

Het was bevrijdend om in een volle zaal te zitten, mensen te zien 
lachen, dansen en juichen. Dit had iets na anderhalf jaar! Om er 
in het echt bij te zijn, kippenvel, echt waar! Wat opviel was de 
populariteit van presentatrice Nikkie. Overal waar ze opdook  

ging er luid applaus op. Wij zaten net op de hoogte waar de 
Russische afvaardiging Manizha plaatsnam na hun optreden. Zij 
maakten leuk contact met het publiek. 

Op de terugweg zijn we een paar keer gestopt om koffie te 
drinken bij een benzinestation. Die oppepper hadden we 
nodig. Terug in Heijen ging het de volgende avond los aan de 
Heesweg bij Stella en Moon. Er waren hele schalen hapjes uit 
diverse landen voorradig en voorafgaand aan de show werd er 
een quiz gehouden. Onderwerp: Wie weet er het meest van 
de Songfestivalgeschiedenis? Kevin won de eerste prijs, een 
prachtige wisselbeker met Getty Kaspers (van Teach-In) erbij. 
Na afloop van het Songfestival keken ze samen nog naar de 
nabeschouwing van OP1 en moesten de lege schalen nog 
worden opgeruimd.  Kevin maakte voor Hèjs Nèjs  een paar 
leuke foto’s van zijn onvergetelijke avond in Ahoy…

Is fotograferen jouw hobby?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor Hèjs Nèjs zijn wij op zoek naar een aantal fotografen dat het

leuk vindt om een aantal keren per jaar met ons mee te gaan naar een interview en leuke plaatjes 

te schieten. Verder zitten hier geen verplichtingen aan vast. Ben je enthousiast of heb je vragen? 

Stuur een mailtje naar dorpsblad@heijen.info 

Weet jij hoe je nieuwe adverteerders kan aantrekken

voor het in stand houden van Hèjs Nèjs?

Ben jij diegene die dankzij jouw inspanningen ons adverteerdersbestand kan 

laten groeien en ben je ook nog een aanpakker?  Dan ben jij degene die wij 

zoeken! Voor de redactie van Hejs Nejs zijn wij op termijn op zoek naar een 

enthousiast iemand voor het in stand houden en onderhouden van de contacten 

met onze adverteerders. Je gaat onderdeel worden van ons redactieteam.  

Ben je enthousiast of heb je vragen? Stuur een mailtje naar dorpsblad@heijen.info
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Na een natte en koude periode kunnen we nu echt gaan 
genieten van de lente met heerlijke temperaturen rond 
de twintig graden. Overal waar je loopt of fietst zie je de 
bloeiende bermen met pluimen fluitenkruid en diverse 
kleurige bloemen. Een ervan komt massaal voor en is de 
moeite waard om eens van dichterbij te bekijken en te 
beschrijven. In Heijen staat hij massaal te bloeien in zijn 
goudgele pracht. We hebben het hier over de Stinkende 
Gouwe. Stinkende gouwe is erg algemeen en bloeit vanaf 
mei tot in de herfst.

Voorkomen
Stinkende gouwe is bepaald niet zeldzaam te noemen. 
Het is een plant die van verre al opvalt door de helder 
gele, bijna goudkleurige bloemen. Bij ons in Heijen 
bloeit de plant bijna overal. Op de kruising Heesweg 
en Dennenlaan staat hij zelfs massaal in bloei. Maar ook 
langs het voetbalveld en soms tegen een muur kun je 
hem zien. Blijf er maar eens even bij stilstaan en bekijk 
de mooie goudgele bloemen en de zaaddoosjes die 
als een stel vingers loodrecht omhoog staan. Maar pas 
op met het plukken van de plant. Het oranje gele sap 
dat hierbij vrijkomt is niet meer uit je kleren te krijgen 
en ook je handen blijven nog een poosje geel gekleurd. 
Bovendien stinkt het sap een beetje al vinden wij dat zelf 

nogal meevallen. Daarom: handen wassen, want het sap 
is giftig, maar ja, dat zijn we al gewend …..

Waar komt de naam vandaan?
De Nederlandse naam is eenvoudig te verklaren. De plant 
ruikt onaangenaam en “gouwe” is afkomstig van het 
woord “gouden” en duidt op de kleur van de bloemen 
en het oranje-gele sap van de plant. Het is ook terug te 
vinden in volksnamen als Gele Gou, Goude, Goudkruid, 
Goudwortel en Stjonkende Gouwe. Stinkende gouwe 
wordt ook wel Zwaluwenkruid of Wrattenkruid genoemd. 
De naam “Zwaluwenkruid” is te verklaren uit de Latijnse 
naam Chelidonium. In het begin van de jaartelling leefde 
de Griekse arts Pedanius Dioscorides in Rome als chirurg 
in het leger van keizer Nero. Hij onderzocht in het hele 
keizerrijk planten die een geneeskrachtige werking 
hadden. Hij schreef een vijfdelige encyclopedie over 
kruidengeneeskunde. Stinkende gouwe werd door hem 
Chelidonion genoemd en dat betekent ‘Zwaluwenkruid’. 
Deze naam wordt verklaard doordat de bloeiperiode van 
Stinkende gouwe zou samenvallen met de aankomst van 
de zwaluwen in het voorjaar en het vertrek in het najaar. 
Ook zouden, volgens Dioscorides zwaluwen het sap van 
de plant gebruiken om hun blind geboren jongen de 
ogen te openen. 

Heije Natuurlijk Mojjer:
Stinkende gouwe (Chelidonium majus)

Geneeskrachtige eigenschappen
In de plant komen giftige alkaloïden, etherische oliën en 
saponine voor. De laatste stof wordt door de plant gebruikt 
als bescherming tegen insectenvraat, schimmels en 
bacteriën. De giftige uitwerking van de  stoffen van de plant 
wordt omschreven als een morfinevergiftiging. Zijn grootste 
bekendheid, in de reeks medische toepassingen, is als 
middel tegen wratten. Als wratten gedurende enige tijd 
frequent aangestipt worden met het oranje-gele sap van de 
plant dan zouden wratten verdwijnen. In het verleden werd 
het sap van de Stinkende gouwe ook gebruikt bij oogkwalen, 
behandeling van geelzucht en andere galproblemen, 
tandbederf en overmatige lichaamsbeharing.

Uiterlijk en voortplanting
Stinkende gouwe is een beetje een aparte plant. Hij 
behoort tot de Papaverfamilie (Papaveraceae) zoals de 
klaproos, waar hij echter totaal niet op lijkt.  Het meest 
opvallende, wat geen enkele wilde plant heeft, is het 
goud-gele melksap. De bladeren zijn aan de onderkant 
blauwgroen van kleur. De heldergele tot goudkleurige 
kroonbladeren zijn in een kruis geplaatst.

De voortplanting kan bevorderd worden door mieren. 
Op het vruchtbeginsel zijn twee stempels aanwezig. De 
vrucht wordt wel een paar centimeter lang en bestaat 
uit twee kleppen. De vrucht lijkt daardoor op een hauw 
(soort smalle sperzieboon), maar is dat niet omdat een 
tussenschot ontbreekt. De mieren zijn geïnteresseerd 
vanwege een olierijk aanhangsel aan de zaden, het 
zogenaamde mierenbroodje. Mieren zijn er verzot op en 
slepen de zaden mee hun nest in. Op die manier dragen 
ze bij aan de verspreiding van de soort.

Er zijn twee verklaringen voor Stinkende:
• Het melksap van deze plant zou niet zo prettig ruiken.
• Een verklaring voor "stinkende" is misschien dat de
plant groeit waar een dier of mens geplast heeft.

Er zijn ook twee verklaringen voor Gouwe:
• Deze plant ontstond uit het bloed van de slang uit
het paradijs die door de Messias verpletterd werd. Het
giftige bloed is het oranje gele melksap van de Gouwe
geworden.
• Het woord Gouwe (gouden) slaat op de eidooiergele
kleur van de bloem of van het melksap.

Tenslotte:
Alchemisten probeerden van het sap van de plant lood 
te veranderen in goud. Die probeerden trouwens overal 
goud van te maken. Dat kan, maar als je het plantje 
bekijkt krijg je vanzelf een gouden glans in je ogen.
Succes en een mooie zomer met veel gouden 
zonnestralen.

Martha en Paul

Kruispunt Heesweg Dennenlaan

Zaadjes ook wel mierenbroodjes genoemd

Oranje sap
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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

Langzamerhand kunnen en mogen we 
weer bijeenkomsten en activiteiten 

organiseren. Het is en blijft echter nog 
altijd onzeker in hoeverre geplande 

activiteiten en evenementen daadwerkelijk 
plaats kunnen vinden. 

Daarom zijn in deze agenda alleen 
activiteiten opgenomen waarvan op dit 

moment (medio juni) in principe vaststaat 
dat zij de komende tijd doorgang vinden.

Vrijdag 16 juli  
19.30 uur D’n Toomp     

Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Kruisboog- en geweerschieten

     
  Darten

Vrijdag 6 augustus   
10.30 uur Dorpskamer

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zaterdag 28 augustus
Schietterrein “De Maasarm”
Schutterij/Gilde Sint Dionysius
Gemeentelijk Koningschieten

30 augustus – 4 september
Schutterij/Gilde Sint Dionysius

Donateursactie

Vrijdag 3 september
10.30 uur Dorpskamer

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Zaterdag 4 september
Zondag 5 september

Maandag 6 september
Dinsdag 7 september

Dorpsplein 
Kermis

Zondag 5 september
12.00 uur D’n Toomp     

Die Original Maastaler Concert Heijense kermis

Zaterdag 25 september
Zondag 26 september

D’n Toomp     
Hejje Mojjer Lezing 750 jaar Heijen

Vrijdag 1 oktober
10.30 uur Dorpskamer     

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

Donderdag 7 oktober
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

Zondag 17 oktober
12.00 uur D’n Toomp

Die Original Maastaler Kapellencaroussel

Donderdag 4 november
13.30 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

Vrijdag 5 november
10.30 uur Dorpskamer

Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner

In juli en augustus

heeft Hèjs Nèjs vakantie

De volgende Hèjs Nèjs 
verschijnt op

21 september 2021.

(Onder voorbehoud)Historisch Heijen

Bijdrage uit het onuitputtelijke archief van Werkgroep Historisch Heijen:
Processie en kindheidsoptocht
In het katholieke Limburg waren er door het jaar diverse processies met elk hun eigen katholieke achtergrond. De meest bekende en 

algemene is wel de Sacramentsprocessie. De route die tijdens de processie werd gelopen, was gemarkeerd met witgele vaantjes en 

op meerde plekken waren rustaltaren geplaatst, waar gestopt werd voor gebed. Voor kinderen werden vroeger Kindheidsoptochten 

georganiseerd. Daarbij waren kinderen verkleed als apostel, herder, bruidje, engel of non. De meisjes droegen hun communiekleren. 

De opbrengst van de optocht kwam ten goede aan de missie.

Foto 1
Processie met op de achtergrond de Lourdesgrot
en rechts een gedeelte van de pastorie 

Foto 2
1947 - Eerste processie na de oorlog van de parochie

Foto 3 
Kindheidsoptocht 

Foto 4 
Kindheidsoptocht

Foto 5
Kindheidsoptocht ter plaatse van de huidige
Hoofdstraat 35

1

32

4 5



  

  

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!




