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In deze uitgave

Voor u ligt de 121e editie van het Hèjs Nèjs, de eerste na de zomervakantie. Hopelijk is die voor u goed verlopen, want er
waren natuurlijk nogal wat beperkingen dit jaar. Denk alleen al aan het hoogwater in juli. Wat een ellende daar in ZuidLimburg, Duitsland en België. Gelukkig bleef Heijen een overstroming bespaard dankzij de succesvolle Maaswerken. Op de
voorpagina ziet u een van de spectaculaire foto’s die het hoogwater ons opleverde. Deze werd gemaakt door Martha en
Paul Toonen. Verderop in deze uitgave nog meer mooie foto’s van het hoogwater.
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kwaliteit in kunststof en aluminium

Wat staat er verder nog in deze uitgave. In september vindt u altijd een overzicht van de activiteiten van de Stichting
Jeugdraad. Ook deze keer verrasten zij ons weer met mooie verslagen. Het Dagelijks Bestuur van Hèjje Mojjer heeft
een metamorfose ondergaan. U maakt kennis met drie nieuwe en zeker ook bevlogen bestuursleden. En hou ook de
berichtgeving over de viering van 750 jaar Heijen in de gaten. De komende weekenden is er al wat te beleven. Natuurlijk
ontbreken ook onze vaste rubrieken niet.

Hoogveld 1

Wij wensen u weer veel kijk- en leesplezier.
De redactie.

I

Heijen

I

Tel. (0485) 51 22 06

I

www.vangoethem.nu
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COLUMN
HENK
KERKHOFF

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
Sinds het laatste bericht van het bestuur in april zijn er weer vele zaken die ons dorp
revue gepasseerd.

betreffen

de

Haven

In de eerste helft van juli hebben wij per mail onze nieuwsbrief verzonden betreffende de
contacten met de gemeente en de voortgang in het dossier Haven Heijen. (Mocht u deze en daaropvolgende mails
niet ontvangen hebben, dan beschikken wij niet over uw juiste mailadres. Wilt u echter wel per mail geïnformeerd
worden, stuur ons uw mailadres: hejjemojjer@heijen.info onder vermelding van uw naam en adres).
Vanaf 17 juli heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ruim 215 zienswijzen op dit
ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend bij de gemeente. Deze zullen worden meegenomen in de besluitvorming
die naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar zal plaatsvinden.

Americ(k)a
Ja, een keer Amerika bezoeken was ooit een
droom, ontstaan in de middelbare schooltijd. Bij
de aardrijkskundeles kwam regelmatig de Grote
Bosatlas op tafel. En als je dan door dit prachtige
boek bladerde en uitkwam bij Noord-Amerika, begon
de verbeelding overuren te draaien. Kwam ook wel,
omdat oom Piet daar naar toe was geëmigreerd en
daar samen met tante Mia een nieuw bestaan had
opgebouwd in de buurt van Ontario.
Hij was een van de vele boerenzonen die begin
jaren vijftig emigreerde, omdat in Nederland niet
voldoende emplooi was.

In gedachten zag je de prachtige landschappen van
Canada en ook de Verenigde Staten. Later kwam daar
de prachtige muziek bij. De blues en de jazz. En daarbij
proefde je de trieste omstandigheden waaruit deze
muziekvormen waren ontstaan: slavernij en armoede,
rassendiscriminatie. Vandaag de dag is er nog zoveel
mis in dit prachtige land, zodat er voldoende redenen
zijn om het land niet te bezoeken. Tenzij je de ogen
sluit voor de vele misstanden, bittere armoe tegenover
onmetelijke rijkdom, geweld, en discriminatie.
Maar dan op een dag in augustus 2021: toch naar America
(met een c), scheelt een kleine 7000 km. Dus je bent er
zo. Ook hier ontstond prachtige muziek: Rowwen Hèze.
Sinds 1985 spelen zij gevoelige ballads en lekker snelle
tex-mex, een mix van country uit Texas en Mexicaanse
muziek. De zonderlinge dorpsfiguur Christiaan Hesen
was inspiratie om tot hun naam te komen, het is maar

Structuur Hèjje Mojjer
dat u het weet. Vanuit het gezellige centrum, waar een
fraaie, modern gesneden muziekkiosk staat, op de fiets
naar het fraai gelegen Helenaveen en vandaaruit verder
naar Griendtsveen, midden door de Mariapeel. Het hele
gebied ademt de sfeer van lang geleden; je proeft de
geschiedenis. Het natte, ruwe landschap waar turf werd
gestoken en afgevoerd werd via gegraven kanalen, is
nog duidelijk herkenbaar. Het prachtige dorpsgezicht
lieten we achter ons om via Ysselsteyn en Veulen weer
naar America terug te gaan. In Ysselsteyn passeerden
we het oorlogskerkhof met oneindig veel kruisen van
gesneuvelde militairen, de dood ingejaagd door een
machtswellusteling.
De man van de gemeente had inmiddels al het
ongewenste groen met een schoffel tussen de klinkers
en tegels bij de kiosk verwijderd. Nog even gewacht,
maar Rowwen Hèze verscheen helaas niet ten tonele
voor een mooi optreden in hartje America. Het gewone
dorpsleven ging zijn gang en dat deden wij ook, maar
wel met een herinnering aan een prachtige fietstocht
door een gebied dat ons terug in de tijd bracht. Terug
in Heijen ging het gewone leven ook weer verder in een
tijdsgewricht waar nog veel staat te gebeuren.

Henk Kerkhoff

Het dagelijks bestuur heeft contact gehad met VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) en zich laten adviseren
over de organisatiestructuur van dorpsraden in het algemeen en onze vereniging specifiek, met betrekking tot
verhoudingen tot de lokale politiek. Dit heeft geleid tot de conclusie dat Hèjje Mojjer als dorpsvereniging zeker
wel kan signaleren maar geen actieve/politieke rol zou moeten spelen. Deze rol is, in contacten met overheden en
andere instanties/organisaties, weggelegd voor actiegroepen die wel door HM gefaciliteerd kunnen worden. Dat
is nu in feite ook voor een groot deel zo gebeurd bij de laatste zaken met betrekking tot de haven: een werkgroep
van betrokken Heijenaren heeft zich verdiept en acties ondernomen, gesteund door het bestuur. Bovenstaande
aanpassing in de structuur willen we voorleggen bij de volgende, nog te plannen, algemene ledenvergadering.
De werkgroep "Hou Heijen Gezond" is in een nieuwe samenstelling verdergegaan onder de noemer Werkgroep Haven.
De leden van deze werkgroep kunt u vinden op de site www.heijen.info (organigram).

Overleg met de gemeente

Naast bovenstaande zijn we momenteel met de gemeente in overleg over de geluidsoverlast van de N271 en de
ontwikkeling en voortgang van onze Multi Functionele Accommodatie (MFA). Het gebouw omvat momenteel D’n
Toomp, De Heggerank school, Zonnepitjes, Madelief en de gymzaal.
Tevens heeft natuurlijk woningbouw in het dorp onze voortdurende aandacht. De mogelijkheden hierin zijn en blijven
beperkt, zeker waar ambtelijke molens langzaam draaien. Enfin, voorlopig gaan we er van uit dat geduld een schone
zaak blijft, maar we houden wél druk op de ketel

Aanpassing statuten

De ontwikkelingen van de laatste maanden noodzaken een aanpassing van de statuten. Dit om ons een sterkere basis
te verschaffen bij procedures en discussies met overheden over zaken die Heijen en omgeving aangaan. Voor een
aanpassing van de statuten is echter een akkoord van de meerderheid van de leden noodzakelijk. Omdat in de huidige
Coronaperiode grotere fysieke bijeenkomsten nog niet toegestaan zijn, is gekozen voor een digitale raadpleging.
De leden waarvan de mailadressen bekend zijn, zijn per mail benaderd. Leden waarvan wij geen mailadres hebben
kunnen de tekst van de mail op de site (www.heijen.info) vinden. Tot uiterlijk 1 september kan men hierop reageren.
Geniet van een hopelijk prachtige nazomer.
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Algemene ledenvergadering Hèjje Mojjer op 29 oktober a.s.
(onder voorbehoud)

ONS GELUK

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Unieke
interieurs
op maat

Thema’s zijn onder meer de aanpassing van de statuten en een voorstel tot wijziging van de structuur. Wij
hopen onze leden fysiek te mogen begroeten. Mocht een fysieke bijeenkomst niet kunnen, dan wordt er
mogelijk een digitale vergadering gehouden. Verdere berichtgeving volgt via de website en mailverkeer
naar de leden.
Bestuur Hèjje Mojjer

GEWOON GEZELLIG

Donateursactie Fanfare EMM

De leden van EMM zijn weer volop aan het repeteren en hopen u
weer snel te kunnen trakteren op mooie muziek. Als vanouds komen
wij 1x per jaar bij u aan de deur met onze donateurskaarten van €
5,00 per stuk. Met uw donatie steunt u de fanfare als onmisbare
schakel in de leefbaarheid van ons dorp. De donateursactie wordt
gehouden van 11 tot 14 oktober a.s. We trekken er de hele week
voor uit omdat het tegen die tijd al vroeg donker is. Hartelijk dank
namens leden en bestuur van Fanfare EMM.

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

Zonnige serenades door Die Original Maastaler
Ons geluk heijen
Hoeve de schaaf
Brem 11 heijen

Zondagmorgen 27 juni hebben Die Original Maastaler twee leden in het zonnetje gezet.
Als eerste werd Frans Stoffele verrast met een serenade bij zijn woning. In april Is Frans koninklijk onderscheiden als
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door de coronamaatregelen was het toen niet mogelijk om een muzikale hulde te
brengen. Dat werd deze morgen alsnog gedaan met een aantal mooie muzieknummers. Daarna werd aan zijn vrouw Bets
een bloemetje overhandigd en was er voor iedereen koffie met gebak en natuurlijk een borreltje.
Vervolgens moest Frans zijn instrument pakken en met de club mee voor de tweede serenade. Deze werd aan huis
gebracht bij Harrie Seegers. Harrie was compleet overrompeld en had geen idee waarom wij bij hem kwamen spelen.
Voorzitter Gerbrand Martens hielp hem uit de droom door te vertellen dat hij dit jaar 40 jaar lid is en overhandigde hem
een onderscheiding van de kapel. Samen met zijn vrouw Ria en kinderen genoot Harrie van deze muzikale hulde. Ria
kreeg nog een mooie orchidee en ook hier werd na afloop gezellig een drankje en hapje genuttigd.
Wij, Die Original Maastaler, hopen nog vele jaren deze twee leden in onze gelederen te houden.

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

NIEUWS

KOKEN IN DE
DORPSKAMER

OPENING
DORPSKAMER

Bijzondere ontvangst
bij de opening van de
Dorpskamer
Voor één keer een persoonlijke ervaring. Op 27 juni
opende de Dorpskamer officieel haar deuren met enig
ceremonieel. Daarna was het tijd voor gezelligheid. Ik
kwam ook maar eens kijken. Tenslotte hadden we al
veel geschreven over deze welkome aanvulling op ons
sociale leven. Wie na de officiële opening aankwam op
de locatie kon rekenen op een speciale ontvangst. Op

In de hal toonde hij mij trots de WC met douche. “Marjo,”
zei hij, “als ge uns enne keer un ongelukske het, dan hoefde
oew eige niet te schoame, dat hebben we allemaal wel eens.
Maar dan wor’ je hier afgespoeld.” Een hele geruststelling.
Er waren nog meer karakters, maar ik noem er nog maar
1, de “Poetsjuf” met een zakdoek op haar hoofd en een
omaschort aan ging ze als een bezetene met haar (heksen)
bezem door de Dorpskamer. Iedereen ging eerbiedig opzij,
natuurlijk! Met weinig middelen en voorbereiding zag deze
leuke groep kans een speciale schwung te geven aan de
gelegenheid. Chapeau!

het terras voor het gebouw stonden de leden van de

Binnen waren petitfours met het logo van de Dorpskamer
erop en koffie, thee en frisdrank. Het bestuur en de
vrijwilligers zaten stralend tussen de vele bezoekers. De zon
scheen. Mooier kon het die middag niet worden….

MIJN ERVARINGEN

Marjo Boekhorst

Heijse Revue zo'n beetje iedereen op een leuke manier
in de maling te nemen.

Ik kwam gelijk in contact met “Prinses Beatrix”, geheel in
stijl wat betreft haar kapsel. Zij werd geassisteerd door
twee lakeien, Lak en Ei. Aan mijn kleding zagen ze direct dat
ik “in mijn nopjes” was. Er werd onderling druk overlegd hoe
ze mij wilden kwalificeren, was ik Speciaal? Of Kostbaar?
Na enig debat kwam men op Kostbaar, een sticker werd op
mijn nopjes geplakt. Daarna was het de uitdaging om droog
voorbij de Pastoor te komen. Hij sproeide lustig rond met
zijn wijwaterkwast, want iedereen moest worden gezegend
met ‘weiwater’. Als je probeerde te ontsnappen had hij ook
nog een waterpistool tot zijn beschikking. Daarna kwam de
8

“Gids” in beeld. Hij ging mij rondleiden door het gebouw.

Warme maaltijden
in de Heijense
Dorpskamer
Op 12 augustus jl. was het zover: De eerste warme
maaltijd werd gemaakt en uitgeserveerd aan 10
gasten van de Heijense Dorpskamer.
Het kookteam wordt gevormd door Wilma Van Elst,
Mariëtte Wabeke en Maarten Gobel. Zij hebben met veel
liefde en plezier een (voorzichtige) start gemaakt met
het samenstellen van warme maaltijden. De maaltijd
bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een
nagerecht. De kosten zijn € 7,50 (exclusief drankjes).

van jullie klaargemaakte huiskamerdiner. Het was ook
gezellig geweest. Dit moest ik even kwijt. Leuk dat jullie
dit doen.” Jo Gerrits zei: “Het was zo geweldig geweest,
niet alleen het eten, maar vooral ook het samen eten.
Ik ga me meteen opgeven voor de volgende keer.”
Mede gezien de vele positieve reacties werd er een
volgende maaltijd op 14 september georganiseerd en ook
hiervoor waren er binnen 2 dagen al weer 8 inschrijvingen.
Het kookteam is ervan overtuigd dat er een mooie basis
is gelegd om met dit initiatief door te gaan voor de
Heijenaren. Wij hopen ook u een keer aan tafel te treffen.
Hartelijke groet namens het kookteam,
Wilma, Mariëtte en Maarten

Er kunnen zich in verband met de corona-eisen maximaal
10 personen inschrijven. Binnen de kortste keren was dit
aantal bereikt. Er blijkt duidelijk een grote behoefte te
bestaan bij Heijenaren om samen te eten. Het kookteam
is met veel vertrouwen in het diepe gesprongen om in
deze behoefte te voorzien. De eerste maaltijd is met
erg veel enthousiasme door de gasten ontvangen.
Er volgden zulke mooie en leuke reacties tijdens en
na deze maaltijd, zoals van de dochter van
Miet Wientjes: “Ons mam heeft gisteren heerlijk genoten
9

Hallo Heijenaren,

F

Ik ben al een hele poos weg uit Heijen. Onlangs
vroeg Marjo Boekhorst mij echter of ik voor het Hèjs
Nèjs een stukje wil schrijven over mijn laatste boek.
Uiteraard doe ik dat graag.

COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN
Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a,
6598 BK Heijen

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

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

BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

T_adv_A6.indd 1

Showroom
Hoofdstraat 15,
6598 AA Heijen

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

Sinds 2010, ik was destijds nog reisjournalist voor de
Volkskrant, volg ik de ontwikkelingen van een dorpje
in Cambodja waarop ik verliefd ben geworden. Het is
een vissersdorpje met houten huizen op hoge palen in
een groot meer. Ik er leerde mister Long kennen, een
dertigjarige monnik, de enige die er Engels spreekt.
Mister Long werd mijn tolk en tussen ons is de afgelopen
tien jaar een hechte vriendschap ontstaan. Elk jaar
keerde ik naar het dorpje terug om de ontwikkelingen
te beschrijven.

Hoera voor de Heikampseweg, daar werd
door de ooievaar baby Thomas ingevlogen.
Zijn nestje stond al enige tijd in de tuin.
Thomas is het derde kindje van John en
Renée Raaijmakers en heeft een grote
broer en zus, Steven en Charlot. Namens de
redactie Hartelijk gefeliciteerd!

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

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

Openingstijden:
Maandag
erdag
Dinsdag t/m zat
Zondag
art
Oktober t/m ma
Maandag
erdag
zat
Dinsdag t/m
Zondag

16.00 – 21.00 uur
11.30 – 21.00 uur
13.00 – 21.00 uur
gesloten
11.30 – 21.00 uur
13.00 – 21.00 uur

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

Welkom thomas!

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

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

Hartelijke groeten,

Het toerisme is fors toegenomen, de klimaatverandering
is er merkbaar en Cambodja wordt steeds meer een
dictatuur waarin je moet oppassen met wat je zegt (en
publiceert). Ondanks alle tegenslagen en de armoede,
heb ik er met mijn vrienden ontzettend veel gelachen
en bijzondere avonturen beleefd.

20-04-2010 10:25:18

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

Als je geïnteresseerd bent in dit boek: het heet
“Wandola”. De titel zal je al lezend duidelijk worden.
Het boek is te bestellen op Bol.com.
Mocht je het gaan lezen, dan hoor ik graag wat je ervan
vindt (w.thijssen@volkskrant.nl).

PRIKBORD
ALLES UIT
DE BUURT

Kampioen!

Vol trots kunnen wij vermelden dat de door ons gefokte Las Vegas de Pavo Cup voor 5-jarige dressuurpaarden heeft gewonnen. Onlangs mocht hij eveneens meedoen aan het Wereldkampioenschap en
daar behaalde hij in de finale een 5e plaats!
Dressuurstal Deenen
Heijen

Las Vegas in actie
11

NIEUWS

OPEL
BEDRIJFSWAGENS

STICHTING
JEUGDRAAD

mooi werk !

Ewinkel 4, Cuijk
0485 - 336500

Hoe verging het de
Stichting Jeugdraad
het afgelopen seizoen?
De redactie stelt jaarlijks deze vraag aan de
Stichting Jeugdraad (SJR). Lees het SJR-relaas, dat
vol staat van “Corona-littekens”, maar ook van veel
creativiteit.
25 SEPTEMBER 2020: JUMP XL
Cindy: Zwemmen mag niet, ‘jumpen’ wel. Wie kan het
uitleggen? Wel of geen mondkapjes? Wegwerpbekers
met namen? Hebben we Jumpsokken? Zijn er überhaupt
kinderen, die na een negatieve testuitslag mee
kunnen? Is er een tekort aan chauffeurs? Moeten we de
activiteit cancelen? Voor deze uitdagingen zien we ons
gesteld. Uiteindelijk zorgden al deze vragen nauwelijks
voor belemmeringen. Zo sprongen veel ouders bij. Als
dank voorzagen we hen van een drankje.

21 OKTOBER 2020: HALLOWEEN POMPOEN
Sandy: Terwijl we vol in de wurggreep van corona zitten
organiseren we een Halloween-pompoenen-activiteit!
Het wordt uiteraard een “Do-It-Yourself-gebeuren”. De
organisatie inventariseert wat er nodig is en gaat op
pad voor 30 pompoenen, mesjes, snoepgoed en 3 prijsjes
voor de mooiste creaties. Tijdens de voorbereidingen
konden we lekker bijpraten en alles bezorgen bij de
deelnemende kinderen.
De meest prachtige creaties kwamen op de app
voorbij. We hebben zeker 100 appjes geteld. Aangezien
Johan zelf geen kinderen meer heeft die meedoen
bij de SJR werd hij gebombardeerd tot jurylid. Omdat
er zoveel prachtige creaties werden gemaakt zijn
er extra prijsjes gehaald, zodat Johan in iedere
leeftijdscategorie winnaars kon kiezen. Wie gewonnen
hebben? Uiteindelijk allemaal, want er stonden mooie
pompoenfoto’s in de Hèjs Nèjs november 2020.

De activiteit zelf verliep heel goed. Het was absoluut
niet druk, dus iedereen had alle ruimte. Eén deelnemer
had even een icepack nodig, maar sprong daarna
weer vrolijk rond. De bekers met naam werden per
(leeftijds-)groep op de tafels gezet en zakjes chips
konden tussendoor worden uitgedeeld. Alles verliep
heel gestructureerd en overzichtelijk. Al met al was het
een gezellige bedoening zonder akkefietjes.
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18 DECEMBER 2020: LOCKDOWN KERSTATTENTIE
Esther: WhatsAppen lijkt soms bijna een hobby binnen de
SJR. Met “een paar” appjes werd het idee geboren voor
een kerstattentie. Vervolgens was er nog app-verkeer
over de inhoud. Dat was snel geregeld en aldus konden
we op pad voor het shoppen van Kerstsokken, een zelfmaak-pak cupcakes en versieringen, een pakje chocomel
en een kaart. Maar dit keer werden de spulletjes niet
thuis bezorgd; die luilakjes moesten wel even zelf naar
buiten. De kerk leek ons een mooi afhaalpunt: centraal
gelegen en de kans om wat gezelligheid te creëren. Maar
wilden we een bekeuring riskeren voor samenscholing?
Neen, dus op het laatst toch maar afgezien van één
verzamelpunt en de groepen op verschillende locaties
en tijden hun pakketje af laten halen. Bijna alle kinderen
kwamen netjes hun pakketje ophalen. Het was mooi om
in deze tijd iets te kunnen doen.
2 APRIL 2021: PAASQUIZ
Cindy: Tijdens het “Zoomen” werd geopperd om een
Paasquiz te houden. Het idee van twee gouden eieren
verstoppen groeide uit tot een online-quiz met doe, weet-, luister- en puzzelvragen. Hilda maakte een
overzichtelijke actielijst. Wat hebben we een lol gehad
met het bedenken van de vragen en niet te vergeten
onze “ei-zersterke” of misschien meer kippige quotes:
“ei, ei, ei, we zijn zo blij, houd je 2 april ook voor de SJR
vrij” of “een ei voor jou, een ei voor mij, voor SJR hoort
Pasen er ook bij” …
Men hoefde zich deze keer niet op te geven, want we
hebben iedereen op de persoon af gevraagd of men er
bij was. Liep de voorbereiding vlot, de uitvoering in de
praktijk bleek lastiger: Vanuit 2 zenuwcentra gingen we
‘live’. Uiteindelijk kwam de registratie van de 21 vragen
goed tot stand. Johan zag maar liefst 249 appjes voorbij
komen! Na afloop was er voor iedereen een Paaspresentje
en voor de winnaars iets extra’s. Tenslotte kwam ook
hier de vraag: ‘Wie heeft er gewonnen?’ Het antwoord
komt bekend voor: Uiteindelijk allemaal.
21 MEI 2021: GOLFEN BIJ BLEIJENBEEK
Krista: Wat een feest: een activiteit op locatie! Na “enkele
appjes” waren we het hierover eens. Bij vertrek regende
het, maar bij aankomst was het droog. Na een korte
instructie, goede tips, een tas vol golfclubs en balletjes
konden we aan de gang. Er waren mooie en talentvolle
slagen te zien. Niet alleen het golfen was leuk, maar
zeker ook het vijvertje. Het lukte vaak om er overheen te
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springen. De volgende uitdaging was de golfkar. Op deze
manier werd het golfterrein verkend en waren er genoeg
momenten om foto’s te maken. Uiteindelijk zat de tijd erop.
Na versnaperingen voor de innerlijke mens vertrokken we
weer met regen. De weergoden zijn bedankt. Trouwens:
Hoe een golfclub kon opduiken uit een vijver is en blijft een
mysterie. Mogelijk wilde de club de balletjes vergezellen
die in de vijver lagen. Niet iedere mysterie hoeft opgelost
te worden.

2 JULI 2021: OUTDOOR OVERLOON
Hilda: Tijdens een heuse live-bestuursvergadering
hebben we voor deze eindactiviteit van het seizoen
gekozen. De aanmeldingen stroomden binnen. Dit keer
troffen we het met het weer. Een nachtmerrie werd
waarheid: we waren een laatkomer vergeten. Oeps!
Bij deze activiteit moesten de kids zelf vuur maken, een
touwtje doorbranden en met de sleutel een kist openen
en vijf puzzels oplossen. Vervolgens was het de bedoeling
om met 3 grote bamboepalen, touw, elastiek en ballen
een levensgrote katapult maken. Niet makkelijk, maar
de kinderen kregen het voor elkaar. We waren nog
niet klaar: Onder halve kokosnoten lagen meelwormen,
sprinkhanen, krekels en een roze koek. Geweldig hoe
ze dit onderdeel trotseerden. We zijn trots op jullie! De
laatste opdracht was blaaspijltjes verdienen om deze
vervolgens in de roos schieten. Een heuse finale om de
eerste en tweede plaats te bepalen vormde de afsluiter
van deze activiteit. Als finale-opdracht moest men
zandzakken vullen, met 6 personen met een zandzak op
een balk staan, onder een net door tijgeren en tenslotte
een puzzel oplossen. De winnende groep mocht een fles
champagne laten knallen.
Met een waterijsje, zakje chips en pakje drinken werd
de eindactiviteit in het coronaseizoen afgesloten.
Wie gewonnen hebben moge intussen duidelijk zijn.
Rest ons nog te vermelden dat, zoals het hoort, de
chauffeurs iedereen weer veilig thuis hebben gebracht.
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NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Afscheid Anneke van Haare

ZONDAG 3 OKTOBER 09.30 UUR

De H. Mis van 8 augustus jl. werd opgedragen door onze oudpastoor Harry Reijnen en opgeluisterd door blaaskapel “Die Original
Maastaler”.Het was een mooie en unieke gelegenheid om stil te staan bij
het feit dat Anneke van Haare na vele tientallen jaren is gestopt als koster
en misdienaar. Desgevraagd wist Anneke het precieze aantal jaren dat ze
deze functies heeft vervuld niet meer, maar Thij schatte het op ongeveer
vijftig! Als dank ontving ze een boeket bloemen en een enveloppe met inhoud. Dat Anneke de kerk een warm hart blijft toedragen bleek al meteen
de volgende zondag. Op de communiebanken stond weer de door haar,
zoals zo vaak, mooi verzorgde bloemversiering uit eigen tuin! Thij en Anneke: mensen met een toewijding aan de kerk zoals je die zelden aantreft.

ZONDAG 10 OKTOBER 09.30 UUR

Onze dank is groot!
Pastoor Kessels en het kerkbestuur

Kerkvieringen
ZONDAG 26 SEPTEMBER 09.30 UUR

Eucharistieviering met het gezinskoor

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 17 OKTOBER 09.30 UUR
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 24 OKTOBER 09.30 UUR

Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZATERDAG 30 OKTOBER 19.00 UUR

Allerzielen. Eucharistieviering met het gezinskoor

ZONDAG 31 OKTOBER 09.30 UUR
Eucharistieviering met volkszang

N.B. De opluistering door het Gezinskoor is nog onder voorbehoud. De namen van de overledenen die we
herdenken tijdens de Allerzielendienst leest u in het
Hèjs Nèjs van oktober.

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.

KERKBERICHTEN

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

CONTACTGEGEVENS

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

In memoriam: Dora Vreede-Wijers
Dora werd geboren in Ottersum-Ven-Zelderheide op 16 januari 1935. Ze
was de jongste van negen kinderen, er waren nog vijf zussen en drie broers.
In ’t Ven stond ze bekend als “Door van ’t Schravelt”. Meewerken op de
boerderij was in die tijd vanzelfsprekend. Dora genoot ervan. Dieren hebben hierbij altijd haar speciale aandacht gehad. Tijdens de evacuatie kwam
de familie Wijers bij verschillende gezinnen in de Achterhoek terecht. Samen met broer Piet had ze daar een mooie, maar ook spannende tijd. Dora
was vrolijk en leergierig. Ze ging, wat in die tijd lang niet gebruikelijk was,
naar de MULO. Ze ontmoette Jan Vreede en samen kregen ze drie zonen:
Johan, Henco en Erick. Dora en Jan waren vijfenzestig jaren samen. Na de
verkoop van hun boerderij was er tijd om de wereld te gaan verkennen.
Dat kwam er vroeger immers nooit van. Dora en Jan maakten vaak verre
reizen in goed gezelschap waar nog mooie vriendschappen uit ontstonden.
Ze deelden mooie momenten op hun “Vredeshofje”. Ook haar jarenlange
actieve lidmaatschap van de Zonnebloem mag niet onvermeld blijven.

Gerardus kalender 2022 - Elke dag een
beetje spirit
De Gerarduskalender is een scheurkalender, die elke dag een beetje spirit geeft. Op de voorkant staat een spreuk om de dag goed
mee te beginnen. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten en puzzels.

KOSTEN

De kalender kost € 8,50.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.
Kijk hiervoor op internet: www.kloosterwittem.nl.

VERKOOPADRESSEN

Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep. Telefoon: 0485-517420 of 06-55925833
Mail: chpm.kersten@gmail.com
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep. Telefoon: 0485-511195

Dankbetuiging Peter Schonenberg
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en de hartverwarmende berichten, woorden en kaarten, die
wij hebben ontvangen in verband met de ziekte en het overlijden
van Peter. Tijdens de afscheidsdienst is er een bedrag van € 350
gedoneerd aan de dierenbuddy van de stichting Blijdschap Voor De
Dieren.
Christel Schonenberg-van den Hoogen
Familie Schonenberg
Familie van den Hoogen
NASCHRIFT REDACTIE
Wegens plaatsgebrek in Hèjs Nèjs juni is deze dankbetuiging alsnog
in deze uitgave geplaatst.

Vanaf februari 2016 woonden Dora en Jan samen in hun appartement in
Gennep. Na het overlijden van Jan wist ze toch weer een eigen leven op
te bouwen met nieuwe vriendschappen. Ze bleef actief met gymnastiek, de
actieve dagbesteding en een kaartje leggen
met de vriendinnen uit Heijen. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven en een brede interesse
in mensen en dingen om haar heen kenmerkten haar, net als gastvrijheid en zorg voor zichzelf en haar huis. Dora overleed op 3 augustus
2021. Haar leven was lang en zeer welbesteed.
Rust in vrede, Dora.
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NIEUWS

750 JAAR
HEIJEN

750 jaar Heijen

bijgevoegd in deze Hèjs Nèjs. Een kopje koffie namens
Hèjje Mojjer staat klaar bij uw komst!

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Heijen
willen we de bijzondere historie van ons mooie dorp
Heijen voor het voetlicht plaatsen met de volgende
activiteiten:

PRESENTATIES VAN DE EIGEN
GESCHIEDENIS VAN HEIJENSE
VERENIGINGEN EN ORGANISATIES

Data en tijden:
Zaterdagavond 25 september
van 19.30 uur tot 22.15 uur.

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober zullen de verenigingen
en organisaties, die allemaal een belangrijke rol hebben
gespeeld (en spelen) in de geschiedenis van de Heijense
gemeenschap, met genoegen hun eigen historie en
verhaal presenteren aan dorpsbewoners en andere
geïnteresseerden.

Zondagmiddag 26 september
van 14.00 uur tot 16.45 uur

Tijd:
13.00 – 17.00 uur

Plaats:
Gemeenschapshuis “D’n Toomp”.

Plaats: Diverse locaties, zodat iedere vereniging genoeg
ruimte heeft voor de presentatie en bezoekers een
ronde door het dorp kunnen maken. Het is de bedoeling
om op deze dagen met een flyer aan te geven in welke
locatie iedere vereniging haar presentatie houdt. N.B. In
tegenstelling tot eerdere berichten zijn de presentaties
alleen op 2 en 3 oktober.

LEZING HISTORIE HEIJEN

Bedevaart Wittem
Samen op weg met de Bedevaart naar Wittem: Wat is de mens alleen, zonder de medemens; we hebben
elkaar nodig. Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden. Op zaterdag 16 oktober 2021 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 80e keer op bedevaart naar
het Heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de komende bedevaart is: ”Leven in de Liefde”.
Het is een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties, ook schriftelijk, aan de H.
Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steunop voorspraak van deze heilige kloosterling,
die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden. U ging nog niet eerder mee? Gewoon een
keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! Iedereen die graag deze pelgrimstocht mee
wil maken kan zich aanmelden bij de onderstaande personen. De laatste dag van aanmelding is vrijdag 17
September 2021. De kosten zijn €25,- per persoon. Kinderen t/m 15 jaar betalen € 10,-.
Aanmelden bij:
Mevr. N. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep.
Mevr. C. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep.
Mail: chpm.kersten@gmail.com
Een hartelijke groet aan u allen.
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Telefoon: 0485-511195
Telefoon: 0485-517420

Het beloven zeer interessante lezingen over de historie
van Heijen te worden. Op beide dagen zal historicus
Rien van den Brand de rijke geschiedenis van 1250 tot
1900 belichten, de werkgroep Historisch Heijen gaat in
op de geschiedenis van 1900 tot heden. N.B. In verband
met de coronamaatregelen en het beperkt aantal
zitplaatsen is het belangrijk dat we weten hoeveel
mensen we kunnen verwachten op zaterdag 25 en
zondag 26 september. Daarom vragen wij u om zich aan
te melden en een zitplaats te reserveren. Reservering
kan op 2 manieren plaatsvinden: Via een mail aan
750jaar@heijen.info met vermelding van uw naam, adres,
aantal personen en uiteraard welke dag u de lezing
wilt bijwonen. U krijgt dan een bevestiging van uw
reservering. Aanmelden kan ook via het briefje, dat is

Noteer de data in uw agenda en laat u verrassen eind
september en in het eerste weekend van oktober!
Graag tot ziens bij deze activiteiten.
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INTERVIEW

KONINGSVEN - DE DIEPEN

DAGELIJKS
BESTUUR HM

natuur in ontwikkeling
Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.
Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand
nemen.
Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze
organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen
dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een
persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij
voorop.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap

Wim Jacobs, Eelco Schoofs,
Maarten Jacobs en Herman Kamps

Nierstraat 13 - 6591 CB Gennep
T 0485 - 51 15 15 • F 0485 - 51 96 82
E administratie@alfap.nl
I www.alfap.nl

(foto toekomstbeeld: Kruijsen Foto Design, 2012)

verzorgen van de loonadministratie in de meest ruime zin, tot het samenstellen van de jaarrekening.

WWW.KONINGSVEN.NL

Wij zijn de
waakhonden van
de leefbaarheid
in Heijen….
Deze oneliner hoorden we van een van de nieuwe leden
van het Dagelijks Bestuur van Hèjje Mojjer, namelijk
Sjef Smeets. In het dagelijks bestuur van Hèjje Mojjer
heeft onlangs een aantal nieuwe bestuursleden zitting
genomen, nadat Minet Coenders, Edwin Jans en Harrie
Graat het dagelijks bestuur hadden verlaten. Omdat dit
bestuur veel werk doet voor Heijen, vooral in de laatste
jaren, vonden we het belangrijk met de nieuwe leden
te gaan praten en hen te vragen naar hun achtergrond
en motivatie. Natuurlijk was ook de voorzitter, Pierre
Hendriks, bij dit gesprek aanwezig. We mochten voor
dit interview gebruik maken van het atelier van wijlen
Peter Roovers bij het kasteel. Een magnifieke locatie
die voor veel inspiratie zorgt.

WIE ZIJN ER NIEUW IN HET BESTUUR?

Dat zijn Ton Willems, Sjef Smeets en Marianne de Winter.
Ton Willems is 64 jaar en woont in de Hermelijnstraat.
Hij is vorig jaar gestopt met werken. Ton zat al in de
werkgroep van het Heisafeest en regelde daarvoor
de benodigde vergunningen bij de gemeente. Ook
over de nieuwe locatie van het Heisafeest was hij
geregeld met de gemeente in contact. Toen Pierre hem
benaderde voor een bestuursfunctie, zeker met het oog
op zijn contacten met de gemeente, wees hij dat niet bij
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voorbaat af. “Maar pas als ik gestopt ben met werken!”
Dat gebeurde 1 juli 2020. Op 2 juli belde Pierre…. Er was een
vacature voor een vicevoorzitter. Dat was niet zijn eerste
keus, maar ja, “Je wordt erin gezogen,” meent Ton. Zijn
andere hobby’s zijn wandelen, fietsen, mountainbiken en de
“gemotoriseerde sport”. Ter compensatie van dat laatste zit
Ton in de werkgroep Duurzaamheid….
Dan Sjef Smeets, 67 jaar, hij woont aan de
Heikampseweg. De man met de hoed, zo herken je hem.
Sjef was lid van de werkgroep Website, maar toen Pierre
hem benaderde voor een functie binnen het bestuur
zei hij gelijk ja. Hij is nu secretaris en maakt in no time
de notulen van de vergaderingen. “Een leuk clubje,”
zegt hij. De leefbaarheid van Heijen gaat Sjef aan het
hart, zoals ook bij de andere leden. “Het bestuur stond
voor een zware klus met veel werk, denk aan de haven.”
Sjefs andere hobby’s zijn websites maken, golfen, biljarten,
tennissen en volleybal. Ook zet hij zich in voor het werven
van donoren voor stamceltransplantatie.

"De leefbaarheid van Heijen
gaat Sjef aan het hart, zoals
ook bij de andere leden."
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Relatief “jonkie” in het dagelijks bestuur is de 57-jarige
Marianne de Winter. Zij en haar gezin wonen sinds twee jaar
in de Beukenlaan. Als enige in het dagelijks bestuur werkt zij
nog full time ernaast. In het Hèjs Nèjs las zij een oproep voor
hand- en spandiensten voor de vereniging Hèjje Mojjer. “Ik wil
wel wat doen voor Heijen en het bevordert onze integratie in
het dorp. Mooi aanmelden dus, dachten we! Toen Edwin met
het welkomsttasje aan de deur kwam wees ook hij ons op de
vacatures in het bestuur.” Marianne woonde hiervoor in het
Westland. Door corona duurde het allemaal wat langer, maar
inmiddels is Marianne penningmeester nadat Harrie Graat
en Pierre afgelopen december de overdracht van de financiën
hadden gedaan. “Ik vind het vooral prachtig om breed mee te
denken in de gemeenschap.” Marianne houdt van golfen en
lezen. Doet dagelijks aan yoga en meditatie en wandelt met
haar twee hondjes door het Heijense bos. Ook is ze blij dat ze
weer af en toe naar de bioscoop of een theater kan.

Pierre Hendriks

Sjef Smeets

Pierre Hendriks (68) behoeft verder geen nadere introductie. Zo
lang Hèjje Mojjer al bestaat is hij de voorzitter en de drijvende
kracht achter de vereniging. De vereniging kent een rijke
historie, nu al. Het is soms “dansen op de vulkaan” zo vatten
we hun acties maar kort samen. Het DB regelde van alles met
en voor de diverse werkgroepen. “Vroeger waren de taken
meer opgesplitst,” zegt Pierre. Een voorbeeld is de werkgroep
BROHM. Zij hadden het meeste contact met de gemeente als
het ging om zaken met betrekking tot de haven. Die klus werd
te zwaar en het DB besloot te gaan steunen. Echter, Hèjje Mojjer
en politiek, dat is een lastige combinatie. Daar willen we het nu
niet over hebben. Deze keer bespreken we liever de plannen van
het bestuur voor de toekomst.

Het is soms “dansen op de
vulkaan” zo vatten we hun acties
maar kort samen.
Pierre vult aan: “In het verleden hebben we het
Dorpsontwikkelingsplan en in 2018 is het Voorzieningenplan
gemaakt. Daarin staan alle zaken beschreven die belangrijk
zijn voor Heijen, denk aan woningbouw, verenigingsleven,
leefbaarheid. Zaak is nu dat deze plannen en ideeën verder
gestalte krijgen. Dat heeft nu onze eerste prioriteit. Belangrijk is
om politieke onderwerpen zoals die van de haven te ontvlechten
uit het dagelijks bestuur. Hier zijn nu andere mensen mee
bezig.” Pierre is lid van muziekgroep Chapeau, zingt sinds kort
bij een koor, is wat gaan schilderen, houdt van boeken, film- en
theaterbezoek, en is opa van 6 kleinkinderen.
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Marianne de Winter

Ton Willems

DE DRIJFVEREN

De belangrijkste missie van Hèjje Mojjer is de leefbaarheid en
samenwerking in Heijen te bevorderen. Plannen in uitvoering
brengen. Inmiddels zijn de wensen voor een Dorpskamer en de
functie van de dorpsondersteuner vervuld. Nu is de focus gericht
op woningbouw en de Multifunctionele accommodatie, d’n
Toomp. “Het moet leuk zijn in Heijen te (blijven) wonen, zodat
er voldoende kinderen zijn op school en de verengingen bloeien.
Een prettig dorp om te wonen en samen te zijn.” Leefbaarheid
en samenwerking zijn in dezen dus de toverwoorden, zoveel is
wel duidelijk.
De jeugd beleeft veel plezier aan de voetbalclub en de Vrienden
van Heijen. Maar dan moeten ze ook in Heijen kunnen blijven
wonen en ook belangrijk, we ze kunnen inspireren om ook hun
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. De oplossing is om ook
jonge mensen persoonlijk te vragen, meent Pierre. “Wat is voor
jou belangrijk? Waaraan wil jij meehelpen? Weet je iemand die
mogelijk geschikt is voor een bepaalde activiteit?” Het is niet
zo moeilijk om voor een evenement vrijwilligers te krijgen, dat
is in het verleden vaak genoeg gebleken, maar evenementen
moeten ook worden georganiseerd en daar is minder interesse
voor, lijkt het.
Gelukkig staat nu het 750-jarig bestaan van Heijen voor de deur.
En Pierre en zijn bestuursleden weten zeker dat dit gaat werken.
Samenwerking tussen de diverse verenigingen om een mooi
feest op touw te zetten, daar gaan ze allemaal voor. Dat is fijn
om te horen.

"Leefbaarheid en samenwerking
zijn in dezen dus de toverwoorden,
zoveel is wel duidelijk."
LID WORDEN?

Inmiddels zijn ca. 450 gezinnen lid van de vereniging Hèjje
Mojjer, maar nog steeds 300 niet. Kom, meld je aan bij Hèjje
Mojjer! Voor de prijs hoef je het niet te laten, 10 euro per jaar.
Je steunt deze, voor Heijen zo belangrijke vereniging, met
een kleine bijdrage. Deze vereniging zet zich 100% in voor de
leefbaarheid in ons dorp. Vandaag nog doen! Zie colofon voor
de informatie….
Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel elan,
doorzettingsvermogen en succes toe. Laten we hen helpen waar
het kan, want… dat helpt ons allemaal!
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NIEUWS

HOOGWATER
IN HEIJEN

Wat is uw
huis waard?
Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

Foto: Mariusz Duda
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

De mooiste
hoogwaterfoto’s
In juli deden we via de sociale media een oproep. Het
water in de Maas stond zo hoog dat we bijna weer natte
voeten kregen. Gelukkig bleken de verbeteringen aan de
Maasdijken heel goed te werken.

webshop.controlmedia.eu
dé producent van online drukwerk!

Drukwerk eenvoudig en voordelig bestellen bij dé producent van online
drukwerk. Uw drukwerk wordt vliegensvlug geproduceerd op de meest
moderne offset persen en voordelig geleverd op het door u gewenste
adres. Bekijk ons leveringsaanbod en overtuig u van de kracht en kwaliteit van dé online producent van Nederland en België.
Waarom webshop.controlmedia.eu?
- vliegensvlug en voordelig kwaliteitsdrukwerk
- 100% eigen productie
- no-nonsense mentaliteit
- innovatief
- gratis levering in Nederland en België

Maar het betekende wel dat de Maas enorm fotogeniek
werd en onze oproep was dan ook, stuur je mooiste foto
van het hoogwater in Heijen en de allermooiste plaatsen
we op de voorpagina. We kregen 39 foto’s toegestuurd, de
een nog mooier dan de ander. Het toeval wilde ook dat we
in de vorige editie van het Hèjs Nèjs een oproep deden een
aanvulling op ons fotografenteam. Elke Ronnes-Hendriks
reageerde en als proeve van bekwaamheid stuurde zij
ons ook een hoogwaterfoto. Ook haar foto staat op deze
pagina’s. Een mooi begin! Hieronder vind je een compilatie
van de verder ingezonden foto’s. Hartelijk bedankt!

De redactie.

Nijverheidsweg 23
4879 AP Etten-Leur
T +31 (0)76 745 00 20
E webshop@controlmedia.eu
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Foto: Gonda Grutters
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Foto: Piet Manders

Foto: Elke Ronnes - Hendriks

Foto: Ricky Boumans

Foto: Lars Kerkhoff

Foto: Everdina van Kerkhoff
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Foto: Sylvia Theunissen

Foto: Lucy Ankersmit

Foto: Jolanda Janssen

Foto: Zilla van den Born
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HISTORISCH
HEIJEN

Een valse sms, e-mail, WhatsApp of
nep-telefoontje, wees alert op fraude.
Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je
gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er
tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich
voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze

Boerderij ‘De Heikamp’

nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het
tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm
van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar

De boerderij werd gebouwd rond 1870. De eerste bewoners waren
Gerardus Koenen (1839) en Maria Grutters (1833). De woning
was uit leem opgetrokken en kreeg de naam ‘De Heikamp’,
vanwege het omliggende heideveld met een open gebied. Een
van hun nazaten was kleinzoon Gert, geboren in 1908. Hij werkte
op het landbouwbedrijf van Van Riswick in Siebengewald. Gert
keert in 1938 terug naar De Heikamp, samen met zijn kersverse
echtgenote Dora Janssen (1909) uit Siebengewald. Van 1924 tot
1938 heeft de familie Voss uit Ottersum de boerderij gepacht.
Onder andere Theo Voss van Timmerbedrijf Voss uit Heijen is
hier geboren. In 1950 wordt aan de dan bestaande boerderij een
geheel nieuwe woning gebouwd en ook de bestaande varkensstal
wordt verbouwd, door bouwbedrijf Kaak/Broenen. In 1954 wordt
het “neej huus’ betrokken. In 1956 wordt de woning aangesloten
op het elektriciteitsnet. Toen de sportvelden van V.V. Heijen
verplaatst werden naar De Heikamp, werd de boerderij clublokaal
van de voetbalvereniging en later ook van de tennisvereniging.

ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!

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

Veilig bankieren

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

SG
ServiceVonkGroep

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres

FOTO 1

De boerderij in 1906

FOTO 2

Gert Koenen en Dora Janssen in 1938

FOTO 3

De nieuwe boerderij uit 1950

FOTO 4

De hele familie Gert en Dora Koenen-Janssen in
1970. Van links naar rechts staand: Truus, Gerrie,
Marietje, Tiny, Dora, Gert, Bets, Wim en Joke.
Zittend: Annie, Joep en Thea.

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!
Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren
over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke
acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons
op voor meer informatie en de scherpe prijzen!
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Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren
over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen.
Hierbij kunt u denken aan:

1

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

2

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
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AFSCHEID
JOHN

DEENEN

Wij maken samen met u bouwplannen
Aanbouw

Aanbouw

Samen toewerken naar doelgerichte
Aanbouw bouwplannen

Afscheid van
John Deenen

Aanbouw

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

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

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

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

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

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

Op 23 april 2021 overleed onze dorpsgenoot en
paardenman John Deenen, slechts 57 jaar oud. Het
afscheid van John was zwaar. Henk Coenen was
spreker op zijn uitvaart en op verzoek van Lisette
plaatsen wij zijn mooie tekst, die een compleet beeld
geeft van zijn persoonlijkheid. Wij hebben John en
Lisette een aantal jaren geleden mogen interviewen
en waren onder de indruk van hun mooie manege en
de liefde voor elkaar, hun kinderen en hun paarden.
Wij wensen Lisette en de kinderen heel veel sterkte.
Redactie Hèjs Nèjs

DANKBETUIGING

Ik ben iedereen dankbaar voor alle steun, bloemen en
lieve woorden. Dat sleept mij er doorheen. Wij missen
John ontzettend, maar wij koesteren alle mooie
herinneringen.

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

HERINNERINGEN AAN JOHN
DOOR HENK COENEN

Op 25 maart appte ik John “Hi John, 10.00 uur koffie?”.
“Is goed”, was het antwoord. Dit was de laatste keer dat
ik met John op de ons gebruikelijke manier koffie heb
gedronken. Voor mij leek alles normaal. Hij kuchte wat
meer als gewoonlijk, maar dit had ik al vaker meegemaakt.
Meestal appte ik als eerste, maar een week later kreeg ik
deze keer een appje van John: “nog ff update, lig al een
paar dagen in het Radboudziekenhuis met longontsteking,
krijg weer medicijnen die ik eerst ook kreeg, aangezien
chemo niet aansloeg. Hopelijk doen die pillen nog wat
(??). Hopelijk volgende week weer naar thuis”.
Die volgende week ging het niet zo goed met John en
werd het koffiedrinken geschrapt. Ik schrok erg toen ik van
Lisette een appje kreeg dat het heel erg slecht ging met
John en dat ik in het weekend moest komen als ik nog
afscheid van hem wilde nemen.
Mijn vriendschap met John is ontstaan door onze
gemeenschappelijke passie voor paarden, en dan met
name het fokken van paarden in de laatste 20 jaar.
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De familie Deenen en paarden zijn, zover ik mij kan
herinneren, altijd een begrip geweest in het dorp
Heijen. John heeft de paardengenen van zijn ouders
en voorouders dubbel en dwars meegekregen. In de
paardenwereld wordt er wel eens onderscheid gemaakt
tussen paardenmensen en mensen met paarden. John
was voor mij een paardenmens pur sang.
In zijn jeugd heeft John ook gevoetbald, maar al vrij
snel kreeg het ponyrijden de overhand. Later bij de
grote paarden, toen we samen bij rijvereniging Ons
Genoegen reden, heb ik John voor het eerst leren
kennen. De verhouding tussen ons op paardengebied is
altijd geweest dat John zowel wat paardrijden betreft
als fokken de bovenliggende partij was. Bij het rijden in
achttal is het gangbaar dat de beste ruiter of amazone
voorop rijdt en de minst bekwame ruiter of amazone
op de 3e of 4e plek weggestopt werd. John reed altijd
voorop en ik zat altijd op of in de buurt van plek 3 of 4.

John heeft zich later ontwikkeld tot een zeer
verdienstelijk ruiter op nationaal niveau. Over het
paardrijden van John heb ik Bert Rutten nog gesproken.
Bert, zelf internationaal ruiter die op Europese en
wereldkampioenschappen heeft gereden, heeft
jarenlang lesgegeven aan John. Bert omschreef John
als een “Talentvolle ruiter die goed met moeilijke
paarden overweg kon”. Dat John goed met moeilijke
paarden overweg kon, had volgens Bert, alles te maken
met het feit dat John geloofde in zijn eigen kunnen.
Het beeld van John dat hierdoor bij mij
werd
opgeroepen klopte heel erg met wat ikzelf ook vind.
John was geen man van wikken en wegen, lang
nadenken of veel woorden. Nee, John was een man
van: Besluit nemen en verder. Ik denk niet dat als John
een managementfunctie in een bedrijf had gehad
er verslagen en notulen gemaakt zouden worden,
hoogstens een besluitenlijst en werkorders.
Onze vriendschapsband is hechter geworden
vanaf het moment dat John en ik lid werden van
studieclub IJsselstein. Dit is een enthousiaste groep
paardenfokkers die regelmatig bij elkaar komt voor
lezingen of een stal bezoekt om zo de kennis en kunde
van het paardenfokken te vergroten. In deze periode
werd ik ook vaak geconfronteerd met het feit dat John
geen prater was. Als we met de bus onderweg waren
voor een stalbezoek en we heen en terug wel enkele
uren naast elkaar zaten, begon ik, omdat het erg stil
was en ik een discussie op gang wilde brengen, te
praten, bijvoorbeeld over het wel of niet gebruiken van
een bepaalde dekhengst. John was echter meteen klaar
met zo’n discussie: In zijn ogen deugde een hengst wel
of niet. Einde discussie.
In de loop der jaren is John zich steeds meer gaan
richten op de fokkerij van talentvolle dressuurpaarden.
Door de jaren heen heeft hij hiermee als fokker een zeer
goede reputatie opgebouwd. De blikvangers uit zijn
fokkerij zijn onder andere enkele merries die kampioen
zijn geworden op de Limburgse Centrale keuring. Verder
is een aantal paarden via de Equine Elite Veiling in
Weert voor aansprekende bedragen verkocht, waarvan
maar liefst 3 goedgekeurde hengsten (voor de kenners
Crosby, Indigro en Las Vegas). Dit heeft er onder meer
toe geleid dat John in 2019 is gekozen tot Fokker van
het Jaar in Limburg. Hiervoor is hij samen met Lisette
en de kinderen gehuldigd tijdens de Centrale keuring.

John en Henk

Hier heeft hij erg van genoten. Om in voetbaltermen
te spreken: “Als fokker hoorde John zeker in het
linkerrijtje thuis”.
Nadat John Lisette leerde kennen en ze een relatie
kregen heb ik John zien veranderen van een typische
thuiswonende vrijgezel tot een echte familieman. Mijn
inschatting is dat Lisette hier een belangrijke rol in
heeft gespeeld. Weekendjes weg met de familie en
op vakantie naar Zuid-Frankrijk kregen steeds meer
aandacht. Toen ik enkele maanden geleden op stal
binnen liep en aan Daphne vroeg waar John was zei ze:
John en Lisette zijn naar Las Vegas. Ik dacht nog, nou
Lisette dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Maar een
brede smile op het gezicht van Daphne verraadde dat
ze niet naar de gokstad in Amerika waren, maar hun
hengst Las Vegas bezochten.
De vader van John, Thei, gebruikt vaak de term “van
wereldformaat” als hij vol trots over de verrichtingen
van John vertelde. Deze term is zeker van toepassing
op de hengst Las Vegas. Pas 5 jaar oud, maar nu al

razend populair onder de fokkers. Er worden dit jaar
uit zijn eerste jaargang ruim 200 veulens verwacht.
Daarnaast wordt deze hengst voor de sport ook een
grote toekomst voorspeld. John heeft Las Vegas
als veulen op de Limburgse veulenveiling voor een
topbedrag verkocht. John zelf dacht dat hij nu zeker
meer dan 20 keer zoveel waard is.

De enige sport naast paarden, waar ik met John wel
eens over sprak, was voetbal. Maar met een afstand zo
groot als van Eindhoven naar Amsterdam tussen onze
favoriete clubs waren we zo klaar. Zijn voorkeur voor
de Amsterdamse club heb ik nooit helemaal begrepen.
Gezien Johns karakter had ik eerder verwacht dat hij
voor de club van ‘Geen woorden maar daden’ zou zijn.
Ik ben afgelopen 2 weken nog 2 keer bij John geweest.
Hij had het erg zwaar met zijn benauwdheid. Toch
hebben we de gebruikelijke onderwerpen besproken en
toonde hij zijn gebruikelijke houding ten aanzien van
zijn situatie: “de besluiten zijn genomen, het is klaar”.

het paard crossend en bokkend geeft 'n kick
vertrouwen, geen angst, blijven geloven
en het paard een band beloven.
vele mensen vinden het geen sport
dit vind ik nogal afgekort.
het is niet alleen een sport, maar een leven,
het is als in de hemel zweven.
zijn vacht, zijn ogen zo gefixeerd,
het ritme waarop hij galoppeert.
paarden zijn zo veel beter dan mensen,

GEDICHT DOOR HENK COENEN

Ik wil afsluiten met een gedicht. Wij zijn beiden geen
mannen van de poëzie, maar ik doe dit omdat ik zeker
weet dat als ik John zou vertellen dat ik voor hem een
gedicht zou voordragen hij mij met een olijke blik zou
aankijken, denkend ‘die is gek’, maar niets zou zeggen
en luisteren.

het beste cadeau dat je je kan wensen.

Bedankt Paardenvriend

MIJN PAARDEN
als ik bij mijn paarden ben dan leef ik.

Mijn Paarden
als ik bij mijn paarden ben dan leef ik.
het paard crossend en bokkend geeft 'n kick
vertrouwen, geen angst, blijven geloven
en het paard een band beloven.
vele mensen vinden het geen sport
dit vind ik nogal afgekort.
het is niet alleen een sport, maar een leven,
het is als in de hemel zweven.
zijn vacht, zijn ogen zo gefixeerd,
het ritme waarop hij galoppeert.
paarden zijn zo veel beter dan mensen,
het beste cadeau dat je je kan wensen.

Bedankt Paardenvriend
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Maandblad Hèjs Nèjs is een
initiatief van de vereniging
‘Hèjje Mojjer’. Het wordt in Heijen
dankzij onze adverteerders gratis
verspreid. Abonnementen voor
personen, instanties en
bedrijven buiten Heijen zijn
mogelijk. Abonneren of informatie
hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via
onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron
voor alle bewoners en bedrijven van
Heijen. Het wordt gratis huis-aanhuis verspreid.
Mensen buiten Heijen kunnen
een abonnement aanvragen,
bij voorkeur per e-mail:
hans.boekholt@heijen.info
kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief
verzending in Nederland€ 65,-.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.
Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer? Stuur een e-mail naar
hejjemojjer@heijen.info of bel naar
06 33835726.
Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info
REDACTIE
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
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VERSPREIDING
Henk Kerkhoff, 06-51910092
Jan Teerling, 06-50805738
ADVERTENTIES
Jan Teerling
jan.teerling@heijen.info
Ontwerp en Realisatie
RoverMedia-Group
Runstraat 15 Schaijk
www.rovermedia.nl
DRUK
Control Media bv
Nijverheidsweg 23
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T. 0031 76 745 00 10
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Foto’s en teksten worden zoveel
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betrokkenen gepubliceerd.
OPLAGE
975 stuks
VERSCHIJNING
10 keer per jaar
INLEVERING KOPIJ
dorpsblad@heijen.info
BANKNUMMER VERENIGING
HÈJJE MOJJER
NL65 RABO 0101803974
Deadline voor aanleveren van
bijdragen in de vorm van teksten
etc. tot uiterlijk de 1e van de
maand; fotomateriaal bij voorkeur
tot een week hiervoor.

COLOFON

We kunnen in principe weer bijeenkomsten en
(Onder
voorbehoud)
activiteiten organiseren.
Het
is en blijft echter nog
altijd onzeker in hoeverre geplande activiteiten en
evenementen daadwerkelijk plaats kunnen vinden.

AGENDA

Daarom zijn in deze agenda alleen activiteiten
opgenomen waarvan op dit moment (begin
september) vaststaat dat zij de komende tijd,
eventueel met een beperking in het toegestane
aantal personen, doorgang vinden.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
19.30 uur D’n Toomp
Hejje Mojjer Lezing 750 jaar Heijen
ZONDAG 26 SEPTEMBER
14.00 uur D’n Toomp
Hejje Mojjer Lezing 750 jaar Heijen
VRIJDAG 1 OKTOBER
10.30 uur Dorpskamer
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner
ZATERDAG 2 & ZONDAG 3 OKTOBER
13.00 – 17.00 uur Diverse locaties
Diverse verenigingen
Presentatie historie verenigingen
ZONDAG 3 OKTOBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - Constantia 1
DONDERDAG 7 OKTOBER
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen Kienen
ZONDAG 17 OKTOBER
13.30 uur D'n Toomp
Die Original Maastaler Kapellencaroussel
ZONDAG 17 OKTOBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - De Zwaluw 1
ZONDAG 31 OKTOBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - DSV 1
DONDERDAG 4 NOVEMBER
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen Kienen
VRIJDAG 5 NOVEMBER
10.30 uur D'n Toomp
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner
VRIJDAG 19 & ZATERDAG 20 NOVEMBER
19.30 uur D'n Toomp
C.V. de Wortelpin Zittingsavonden
ZONDAG 21 NOVEMBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - Stormvogels '28 1
DINSDAG 23 EN/OF WOENSDAG 24 NOVEMBER
19.30 uur
Zij-Aktief Creatieve avond hout bewerken
ZONDAG 28 NOVEMBER
11.00 uur D'n Toomp
Zonnebloem afd, Heijen Hobbybeurs
DONDERDAG 2 DECEMBER
13.30 uur D'n Toomp
KBO afd. Heijen Kienen
VRIJDAG 3 DECEMBER
10.30 uur Dorpskamer
Hejje Mojjer Koffie-uurtje dorpsondersteuner
ZONDAG 5 DECEMBER
14.30 uur Sportpark "De Heijkamp"
V.V. Heijen 1 - Toxandria 1
DONDERDAG 16 NOVEMBER
19.30 uur
Zij-Aktief Kerstviering
De volgende Hejs Nejs verschijnt 26 Oktober 2021

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
anders algemeen telefoonnummer
politie 		
DORPSONDERSTEUNER HEIJEN
Wilma Kroon		
dorpsondersteuner@heijen.info
HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		

0485-494141,
0900-8844
06-57486685

0485 - 512317

SPOED		
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum

0485 - 518822

SPOED		
BUITEN KANTOORUREN
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512490

0485 - 512717

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		
Gennep zorgloket		
www.gennep.nl

0485 - 494141
0485 - 494141

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

0485 - 512053

ZIEKENHUIS
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

STORINGEN
Gas en elektriciteit			
Water (WML)		

0800 - 9009
0800 - 0233040

MILIEUKLACHTEN
Milieuklachtentelefoon		

043 - 3617070

THUISZORG
Thuiszorg Pantein		
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp)
Proteion Thuisbegeleiding		

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

SOS telefonische hulpdienst
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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

024 – 3550222
024 - 6414982

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.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

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

Relaxfauteuils met sta- op hulp
meer dan 90 modellen (veelal uit voorraad leverbaar)

Relaxfauteuils op draaivoet
Ruim 230 modellen

Relaxfauteuils compleet op maat
Ruim 40 modellen

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

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!).

