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In deze uitgave
Voor u ligt de 124e uitgave van het Hèjs Nèjs, de eerste van het nieuwe jaar 2022. Het jaar waarin we van harte hopen 
dat er een einde komt aan alle lockdowns en andere beperkende maatregelen. Wie het weet, mag het zeggen. Op alle 
niveaus wordt “afgeschaald” en ook wij ontkwamen er niet aan deze keer. Normaal omvat het Hèjs Nèjs 36 pagina’s. 
Nu “maar” 32. Toch staat er weer het nodige interessants in. We hebben Gerda Franken, de stille kracht achter de 
website van Heijen achter haar scherm vandaan gehaald. En we hebben een heus Nederlands jeugdkampioen in 
ons midden, de 11-jarige Milan Franzmann. Een schiettalent in opkomst bij het Dionysius gilde. Roos Winkel zoekt 
enthousiaste opvolgers voor haar konijnenhotel. Berichten van het Bestuur bevat weer veel informatie over hun 
activiteiten voor Heijen. Onvermoeibaar gaan zij voort onze Heijense belangen te behartigen. U bent eraan gewend 
geraakt dat we in de januari uitgave de baby’s van het vorige jaar aan u voorstellen. We hebben deze befaamde 
babyfotoshoot om begrijpelijke redenen moeten uitstellen, maar we hebben een nieuwe datum gepland, dus dat 
houdt u nog tegoed. Daarvoor in de plaats hebben we een collage samengesteld van foto’s die vorig jaar in het Hèjs 
Nèjs hebben gestaan.  

Wij wensen u weer veel kijk- en leesplezier.
De redactie.
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van een grafheuvel op deze plaats. De ingeschakelde 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek kon 
het niet bevestigen en pas 50 jaar later werd er opnieuw 
naar gekeken. Uiteindelijk is pas in 2005 door een 
tweetal grondboringen komen vast te staan, dat het 
niet om een zandverstuiving, maar wel degelijk om een 
door de mens opgeworpen heuvel ging. Hier zijn mensen 
begraven vanaf een kleine 5000 jaar geleden tot het 
begin van onze jaartelling. Concurrentie hoeft Drenthe 
met zijn hunebedden niet te vrezen. Onze voorouders 
vonden het niet nodig om er grote keien op te leggen. 
Daarvoor waren de Maaskeien waarschijnlijk ook niet 
groot genoeg! Neemt niet weg, dat een bezoek aan 
‘onze’ grafheuvel zeker is aan te raden.

 

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Denk je Heijen een beetje te kennen, blijkt er 
toch iets te zijn waarvan ik het bestaan niet wist! 
En met mijn achternaam, zou ik het eigenlijk wel 
geweten moeten hebben! Wij weten niet beter, 
dat onze overledenen werden begraven in de 
hof, de tuin bij de kerk, zeg maar op het kerkhof. 
En als je de kerk sloopt en elders een nieuwe 
kerk bouwt, kan het zijn dat kerkhof en kerk niet 
meer een geheel zijn. Waarvan akte in Heijen.

Het was een tijdje terug al opgevallen, dat ‘men’ aan 
de Schaafsebosweg, tegenover het woonhuis annex de 
podotherapiepraktijk, een deel van de bosbeplanting 
had verwijderd. Nou komt dit wel vaker voor, al ging het 
hier om een relatief klein stukje, niet vergelijkbaar met 
het bosgedeelte bij de Quin in Afferden, daar niet ver 
vandaan. Maar goed, het leek er nog het meeste op dat 
het ging om een deel van de Maasduinen te laten zien, 
omdat door de ontgroening een heuvelachtig perceel 
zichtbaar was geworden.

Later viel een informatiebord op en toen werd 
het duidelijk. Hier is een heuse grafheuvel, eerst 
gecamoufleerd door de begroeiing, zichtbaar gemaakt. 
Al in 1960 had een amateurarcheoloog melding gedaan 

Grafheuvel in Heijen

Nieuwjaar
Het bestuur van HèjjeMojjer wenst alle inwoners van Heijen, na een jaar waarin we hebben 
leren leven met (varianten van) Corona, een gezond en voorspoedig 2022. En dat wij weer 
als vanouds elkaar kunnen bezoeken en kunnen genieten van de feestelijkheden die er normaliter in een jaar zijn.

Dorpsondersteuner 
Als bijlage in deze Hèjs Nèjs treft u een brief/enquête over de rol van de dorpsondersteuner. Wij zijn benieuwd 
naar uw ervaringen m.b.t. de activiteiten van onze dorpsondersteuner. Wij vragen u daarom vriendelijk om ons door 
middel van deze enquête uw ervaringen te laten weten.

Nog even terugkijkend 
Afgelopen december is de akte betreffende de gewijzigde statuten, zoals tijdens de algemene ledenvergadering in 
oktober goedgekeurd, bij de notaris gepasseerd. Onze vrijwilligers hebben wij aan het einde van 2021 als dank voor 
hun inzet, want zonder hen zouden heel veel zaken in Heijen niet mogelijk zijn, een presentje bezorgd. Wij hopen ook 
dit jaar weer op hen te mogen rekenen.
 

Zienswijzen Haven
De gemeente heeft alle mensen die een zienswijze hebben ingediend in december een bericht gestuurd met een 
verwijzing naar de nota van antwoord.  Op 31 januari a.s. neemt de gemeenteraad een besluit. Mensen kunnen 
inspreken op de raadsvergadering

Van start! 
In het kader van een vitaal en attractief Heijen! D’n Toomp, de school en de gymzaal zullen tot een prachtig MFA 
worden gevormd en er zal, na overleg met de omwonenden uiteraard, met de broodnodige woningbouw op het 
kermisplein en de ‘paardenwei’ worden begonnen. Beide ontwikkelingen zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid 
van ons dorp! Met betrekking tot woningbouw: zie ook de brief  en de presentatie die aan de leden is verstuurd en 
die op www.heijen.info staat.

Vacature bestuur 
Onze voorzitter Pierre Hendriks heeft tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering te kennen gegeven zijn 
functie als voorzitter (na 15!!! jaar) te willen neerleggen. 

Heeft u soms interesse om van betekenis te kunnen zijn voor Heijen? Zou u misschien een rol willen bekleden in het 
bestuur van Hèjje Mojjer? Laat het ons weten. Wij kijken uit naar uw enthousiaste reactie. Heeft u vragen, schroom 
niet om geheel vrijblijvend) contact met ons op te nemen. hejjemojjer@heijen.info

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
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Herdenking Veritable
Op 8 februari 1945 startte Operatie Veritable. De operatie, ook bekend als de Slag om 
het Reichswald, was onderdeel van de opmars naar het gebied tussen de rivieren de Rijn 
en de Roer. Op dinsdag 8 februari 2022 herdenken de Groesbeek Airborne Vrienden, met 
medewerking van het mannenkoor Nèj Hèjs uit Heijen, deze gebeurtenis op de Canadese 
begraafplaats in Groesbeek. U bent dan van harte welkom om 11:00 uur.

N.B.
Uiteraard alles onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

 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.

Oliebollenactie
V.V. Heijen 2021
De laatste weken van december stonden wederom in het teken 
van de oliebollenactie. De Heijenaren konden via het invullen 
en zelf afgeven van het bestelformulier hun bestelling plaat-
sen. Degenen die daartoe niet in de gelegenheid waren werden 
op woensdag 22 december bezocht door verschillende jeugdige 
mensen van V.V. Heijen.

Op oudejaarsdag stond een groot deel van de jeugdafdeling pa-
raat om de oliebollen en appelbeignets te bezorgen. De bezor-
ging verliep gesmeerd en was in een mum van tijd afgewerkt. 
Zodoende kon iedereen met een lekkere zoete hap het nieuwe 
jaar inluiden! De actie was weer prima georganiseerd door het 
(jeugd) bestuur van de club. Complimenten hiervoor!

Tenslotte dankt de jeugd van V.V. Heijen iedereen die heeft 
bijgedragen aan het welslagen van de oliebollenactie.

PRIKBORD
ALLES UIT 
DE BUURT
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www.nicolegeutjesuitvaartzorg.nl

E  contact@nicolegeutjes.nl T  06 18 90 40 10 (dag en nacht)

T  06 48 26 26 63

Oók als je verzekerd bent bij

Dela, Monuta of Yarden

kan ik de uitvaart voor

je regelen. 

Persoonlijk, betrokken en uniek...

Ui tvaar tzorg

Nicole Geutjes 

KONIJNEN 
HOTEL

Roos zoekt nieuwe 
uitbater voor haar
Konijnenhotel
U vakantie? Uw
konijn vakantie!
Onder dat motto heeft Konijnenhotel Soos jarenlang haar 
diensten aangeboden. Roos Winkel is op zoek naar jonge 
kandidaten die in Heijen het Konijnenhotel Soos voort 
willen zetten. Ze heeft al sinds 2014 dit konijnenhotel 
voor konijntjes die net als hun baasjes op vakantie willen. 
In de loop van 8 jaar heeft Roos Winkel eerst drie jaar in 
Ottersum met Sophie Pinckers en de afgelopen vijf jaar aan 
de Hoofdstraat in Heijen met Gido Schonenberg, tientallen 
konijntjes opgevangen. 

Maar Roos is inmiddels 20 en bijna klaar met de PABO, ze 
wordt juf. Tijd om het stokje over te dragen aan een paar 
jonge ondernemers die van dieren houden én wat bij willen 
verdienen. Roos: “Zelf ben ik begonnen met Sophie toen 
we 12 waren, maar toen hielp mijn vader nog wel mee. Je 
leert er heel veel van: konijnen verzorgen en knuffelen, 
hokken schoonmaken, afspraken maken met klanten en de 
administratie bijhouden. En natuurlijk reclame maken, want 
anders heb je geen klanten.” Roos heeft enkele hokken die 
overgenomen kunnen worden en al een lijstje met klanten 

die graag in het voorjaar 
en in de zomer hun konijn 
willen brengen. “Die klanten 
vinden het heel erg jammer 
dat ik ga stoppen en hopen 
dat ze bij iemand anders in 
Heijen terecht kunnen.” Roos 
wil nieuwe uitbaters van 
het hotel graag de kneepjes 
van het vak leren. Maar niet 
iedereen kan dit leuke karwei zomaar overnemen. “Je moet 
echt van dieren houden en niet bang zijn om een beetje vies 
te worden. En je moet niet alleen met de konijntjes, maar ook 
met hun baasjes kunnen omgaan. Belangrijk is dat je ouders 
het project steunen en ook ruimte hebben voor de hokjes. 
Ook in de winter als ze tijdelijk onderdak moeten staan, dan 
blijven ze langer in een goede staat. Uiteraard moet er ook 
een grasveldje zijn, waar de konijntjes een keer per dag in 
een rennetje kunnen ravotten. Dat heb ik ook beschikbaar.”

Belangstellenden kunnen zich melden bij Roos via het 
mailadres konijnenhotelsoos@hotmail.com

Deze landschapsfoto werd gemaakt in de 
Kasteelstraat als je de dijk oploopt.
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WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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Gerda Franken,de 
stille kracht achter 
www.heijen.info en 
info@heijen.info
We kijken allemaal wel eens op www.heijen.info. want 
we zijn benieuwd naar het laatste nieuws of informatie 
over ons dorp. Wat dat betreft is www.heijen.info 
een heel goede aanvulling op het Hèjs Nèjs of is het 
andersom? Is het Hèjs Nèjs een goede aanvulling op de 
website? Het is maar hoe je het bekijkt.

GERDA FRANKEN
De webmaster van www.heijen.info is sinds vijf jaar de 
62-jarige Gerda Franken, die met echtgenoot Gerrie al 
veertig jaar in de Meidoornstraat woont. Gerda kun je 
gerust een stille kracht noemen: achter haar laptop 
verricht ze belangrijk werk en daar profiteren we 

allemaal van. Het wordt tijd haar eens nader te leren 
kennen en tevens kunnen we van de gelegenheid gebruik 
maken ook de inhoud van de website bespreken.  Hier 
staat intussen enorm veel informatie op. Door de jaren 
heen is het een zeer informatief platform geworden.

"Door de jaren heen is
het een zeer informatief 

platform geworden"

Gerda komt uit Milsbeek en leerde haar Gerrie kennen 
in het “bruisende” uitgaansleven. Het stel heeft twee 
kinderen, een schoonzoon, een schoondochter en drie 
kleinkinderen, waar ze een middag per week op past.  
In augustus wordt hun 4e kleinkind verwacht. Ze werkt 
bij de receptie van het Sportcentrum Pica Mare. “Daar 
is het nu rustig,” vertelt Gerda. “In verband met de 
lockdown mogen nu (7 januari 2022-redactie) alleen de 
zwemlessen voor het A-, B- en C-diploma doorgaan; 

INTERVIEW 
DORPS- 
BEWONER
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voor alle overige activiteiten is de accommodatie 
gesloten.” In afwachting van de volgende 
persconferentie hopen we allemaal op betere tijden. 
Bij het zwembad verzorgt Gerda eveneens de website. 

Eén van Gerda’s hobby’s is tennissen en samen met Sjef 
Smeets heeft ze de website van de tennisvereniging 
beheerd. Je kunt dus gerust zeggen dat Gerda op dit 
gebied het een en ander aan kennis in huis had voordat 
ze als webmaster van heijen.info aan de slag ging.

HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN OM WEBMASTER 
VAN HEIJEN.INFO TE WORDEN, GERDA?
Gerda vertelt: “Ik keek vaak op de website en verbaasde 
mij erover dat er zoveel berichten van buiten Heijen 
op stonden. Daar had ik wel wat kritiek op. Ik vind dat 
het een website moet zijn van en vóór de Heijenaren. 
Het is naar mijn idee alleen bedoeld voor Heijense 
zaken. Andere dorpen en instanties hebben hun eigen 
websites waar zij hun informatie op zetten.

Toen er een bericht op www.heijen.info stond dat ze op 
zoek waren naar een 2e webmaster heb ik aangegeven 
dat ik wel interesse had, maar dan moest de inhoud 
alleen gericht zijn op Heijense berichten. Het bestuur 
van Hèjje Mojjer was het ermee eens en zo ben ik 
begonnen. De lay-out is veranderd. Als je nu de website 
opent moet je op een afbeelding klikken om het 
bijbehorende bericht te lezen. Ik ben wel drie tot vier 
uur per week bezig om de site up-to-date te houden. 
Piet Manders verzorgt nog steeds de technische kant 
van de website en ik doe de inhoud. Dat werkt prima. Ik 
vind het nog steeds heel leuk om te doen.”

Het is nog best een hele klus, zo begrijpen wij van 
Gerda. Ze moet in de gaten houden dat  activiteiten van 
de site verdwijnen en in het archief gezet worden als 
deze voorbij zijn. De agenda moet zo actueel mogelijk 
en helemaal kloppend zijn. Verder let Gerda erop of 
er geen dubbele dingen op staan. Ze heeft ook een 
signalerende functie met betrekking tot de agenda. 

Zo dient er actie te worden ondernomen, als er twee 
activiteiten tegelijk op de planning dreigen te komen 
staan. Gerda: “Ik kijk elke dag wel even of het allemaal 
nog klopt.”

"Gerda: “Ik kijk elke dag
wel even of het

allemaal nog klopt"

DE WEBSITE
Zoals we boven al aangaven is de website tevens een 
enorme bron van informatie. Het is gewoon leuk om de 
site te openen en eens door te vlooien wat er allemaal 
opstaat. Er gaat dan een Heijense wereld voor je open. 
De geschiedenis van Heijen is opgenomen, waaronder 
natuurlijk de historie van het kasteel. Klik maar eens 
op Historisch Heijen, dan kom je uitgebreide verhalen 
tegen. Echt geweldig!

Alle verenigingen, alsmede de kerk, d’n Toomp en 
basisschool de Heggerank,  hebben een link naar 
hun website. Er zijn fotoalbums te vinden van alle 
evenementen die de laatste jaren in Heijen hebben 
plaatsgevonden. Verder vindt je er ook alle actuele 
informatie van de Werkgroep Haven. Tenslotte kun 
je alle uitgebrachte nummers van het Hèjs Nèjs 
teruglezen. Hoe leuk is het om daar eens doorheen te 
bladeren op een sombere winterdag in een pandemie. 
Het is maar een tip en nog gratis ook…  

Gerda heeft nog wel een verzoek. Zij zou graag 
willen dat nabestaanden van iemand die in Heijen is 
overleden een overlijdensbericht aan haar doorgeven, 
zodat zij het op de website kan vermelden. “Vroeger 
gaf de pastoor overlijdens standaard door,” zegt 
Gerda, “maar nu er vrijwel geen uitvaarten vanuit de 
kerk meer plaatsvinden horen wij dat officieel niet 
meer. Natuurlijk weet ik zelf wel eens dat er iemand is 
overleden, maar ik vind het moeilijk om de betreffende 
familie te benaderen. Dat vind ik niet zo gepast. 
Ik hoop met deze oproep dat hier voortaan even aan 
gedacht wordt.“

Alle berichten kunnen naar info@heijen.info. Zodra 
Gerda het bericht op de site heeft gezet krijg je 
van haar per mail een seintje. Dat heet gewoon een 
prima service.

HEEFT GERDA NOG MEER HOBBY’S DAN ALLEEN DE 
WEBSITE?
Het tennissen hadden we al genoteerd. Maar ze fietst 
ook graag, (liefst met een lunch onderweg), en gaat 
er graag op uit met de kleinkinderen.  Verder zijn 
knutselen en schilderen haar hobby's.

Al met al kunnen we zeggen dat we veel plezier beleven 
aan het werk dat Gerda achter de schermen verricht. 
Vandaar dat we vonden dat Gerda maar eens vóór het 
scherm moest plaatsnemen. En gelukkig zei ze ja.   
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Een speurtocht voor de jeugd door Heijen 
in de kerstvakantie.
Tijdens de kerstvakantie konden de Heijense kinderen deelnemen aan een spannende, door Juul Storms 
georganiseerde, speurtocht door Heijen. Het was het tweede initiatief van Juul op dit gebied, want tijdens 
een eerdere lockdown, toen de scholen dicht waren, zette ze ook al een tocht in elkaar.

De aftrap was aan de Heesweg op nummer 19 en eindigde in de tuin van Jolanda Jaspers aan de 
Boommarterstraat, waar een welverdiende traktatie op de kinderen wachtte.  De tocht ging door “half 
Heijen”: van de Heesweg, Boslaan, Dalweg, Nieuwwijkstraat, Heikampseweg,  Berkenstraat, Esdoornstraat, 
weer Heikampseweg, Sleen, Hermelijnstraat naar de Boommarterstraat. Onderweg kregen de kinderen 
14  vragen te beantwoorden, dus ze moesten goed om zich heen kijken om de antwoorden te vinden.  De 
speurtocht kon op elk moment van de dag beginnen en was Covid-vriendelijk.

Er deden in totaal wel dertig groepjes mee. Een mooi resultaat!

De beestenbende
Wellicht hebben jullie ze al een keer zien lopen 
in hun zeer opvallende outfit: knalgele hesjes, 
petjes en een professionele grijpstok. Wat doen 
deze kids toch? Nou, dat zijn de leden van de 
beestenbende.

We zullen ze eens voorstellen: Toby, Jelle, Raf, 
Sam, Jort, Sylvie en Noud. Ze helpen om de 
natuur netjes en schoon te houden, want ze 
ruimen zwerfafval op in de gemeente. Vooral in 
en rondom Heijen zijn ze actief. Ze trekken er 
geregeld op uit als groep, maar soms zijn ze zo 
enthousiast dat ze tussendoor ook nog op pad 
willen met een vuilniszak. Geweldig toch dat 
ze al zo jong bewust worden gemaakt van de 
rondslingerende rommel in ons dorp.

Stef en Dorita 
Sanders na brand 
gelukkig weer terug 
in hun woning. 
Dit was voor de buurt (Nieuwwijkstraat, 
Berkenstraat, Dalweg) aanleiding om het 
welkom (terug) in de buurt-bord bij hen in de tuin 
te plaatsen

De Babyfotoshoot
van 2021 
We hadden de babyfotoshoot gepland op zaterdag 18 december van 
het vorig jaar. In d’n Toomp hoopten we de 8 in 2021 geboren baby’s 
te ontvangen.We hadden al een heel scenario in ons hoofd hoe we dit 
met het oog op de coronamaatregelen zouden moeten organiseren. 
Uiteindelijk durfden we het toch niet aan, al was het maar omdat het 
dan weer zo’n kaal en ‘technisch’ gebeuren zou worden: Baby op de 
foto, baby naar het interview, baby meteen naar huis. Bovendien zou 
er zou geen  gezelligheid tussen de ouders onderling zijn, geen koffie 
en thee van Hèjje Mojjer, niets van dit alles. We zagen het niet zitten, 
vooral ook niet met het oog op ieders veiligheid. Uiteraard willen we 
de nieuwe kindjes heel graag leren kennen en voorstellen aan Heijen. 
Daarom is er een nieuwe datum geprikt: zaterdag 5 maart 2022. En nou 
maar hopen dat we er geen ‘technisch’ 
gebeuren van hoeven te maken, maar 
dat we een gezellige sfeer kunnen cre-
eren. Wij kijken er naar uit en, naar wij 
hopen, ook de baby’s. Als het allemaal 
lukt, staan ze in de uitgave van maart.

De Redactie

PRIKBORD
ALLES UIT 
DE BUURT
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Samen verder
Zoals u weet vormen de twee Gennepse parochies, Martinus 
en Norbertus, nu samen met onze eigen Dionysiusparochie een 
federatie. In deze samenwerkingsvorm behouden de afzonderlijke 
parochies een grote mate van zelfstandigheid. Het is dus niet  
zo dat van nu af aan “Gennep alles bepaalt”. Voor elke parochie 
geldt dat telkens de beste oplossing in actuele aangelegenheden  
wordt gezocht. 

Voor de goede orde: samenwerken in een federatie betekent ook 
dat de opbrengsten van de actie Kerkbalans gewoon ten goede 
komen aan de eigen parochie.

De drie parochies zijn elk met twee leden in het bestuur 
vertegenwoordigd. Voor onze parochie zijn dat Truus Hendriks en 
Henk Lietmeijer. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor vragen 
en opmerkingen. Truus Lamers en Joop van den Heuij maken sinds 1 
januari weliswaar geen deel meer uit van het nieuwe bestuur, maar 
blijven wel betrokken bij het wel en wee van de parochie. Samen met 
de genoemde bestuursleden vormen ze de “parochieraad” en blijven ze 
de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de kerk ondersteunen. 

We hebben allemaal hetzelfde doel: de kerken in onze parochies moeten 
zo lang mogelijk open blijven. Dat kan alleen zolang er mensen zijn 
die zich voor deze goede zaak willen inzetten en  zolang de middelen 
toereikend zijn natuurlijk, immers: “voor niets gaat de zon op”. Kortom: 
het wordt anders, maar in de dagelijkse praktijk merk je dat eigenlijk 
niet. Onder het motto ”Samen staan we sterk” zien we de toekomst 
met vertrouwen tegemoet!

Het bestuur en de Parochieraad

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 06 FEBRUARI 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 13 FEBRUARI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 20 FEBRUARI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 27 FEBRUARI 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gezinskoor
(onder voorbehoud)

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

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
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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.

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

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

Aanbouw

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

Aanbouw

Heikampseweg 71, 6598 BS Heijen • 0614703047 
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Aanbouw

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

Aanbouw

Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

Fotocollage januari - 
december 2021
Zoals we al meldden hebben we de babyfotoshoot moeten uitstellen tot 
maart. Om toch het jaar vrolijk te beginnen hebben we enkele foto’s uit de 
uitgaven van 2021 uitgezocht. Een terugblik dus, op een coronajaar, maar 
toch met zo veel mooie momenten. We kunnen ze helaas niet allemaal 
benoemen…..

FOTO 1 – JANUARI 2021
De babyfotoshoot van de baby’s van 2020 hebben we wel door laten gaan, 
al ontbrak de normale gezelligheid. Op de voorpagina stond deze lieve foto 
van Linn, Femm en Siem van Eck.

FOTO 2
De plannen voor de Multifunctionele Accommodatie die d’n Toomp moet 
worden, worden in deze editie bekend gemaakt. Plannen moeten in 2022 
uitgevoerd worden. 

FOTO 3 – FEBRUARI 2021 
Een impressie van een kei-leuk keienproject opgezet door juf Gwenda van 
de Heggerank. Op de foto Lana, maar er stonden héél veel foto’s van kei-
mojje keien in het blad.

FOTO 4
Voor de derde keer in ons bestaan interviewden we een burgemeester 
van Gennep. Deze keer Hans Teunissen. Het interview geschiedde geheel 
coronaproof, onze notulist zat bij de burgemeester op het gemeentehuis  
en de interviewer zat thuis aan de keukentafel videobellend te interviewen. 
Screenshot is dan zo gemaakt.

FOTO 5 – MAART 2021
Wim en José Kusters wonnen de Wortelpin Quiz. Carnaval was afgelast, dan 
heb je tijd genoeg om de niet eenvoudige quizvragen op te lossen. Wim en 
José gingen er eens goed voor zitten. En wonnen.

TERUGBLIK 
OP 2021
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FOTO 6
“Oude Juf schildert Oude Meesters” postte dochter Maartje op 
Facebook. Het ging om haar moeder, Liesbet Willems, die zonder 
blikken of blozen de 17e-eeuwse schilderijen minutieus naschildert. 
Wij mochten een fotocollage maken van de mooiste exemplaren.

FOTO 7 – APRIL 2021
“Wonen in Heijen, Iedereen een kasteel,” was het motto van 
deze uitgave, waarin we diverse bewoners aan het woord lieten. 
We waren onder de indruk van de zussen van Villa Zus die in de 
oude school aan de Kasteelstraat een mooi wooncomplex aan 
het bouwen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Ook mooie gesprekken met de bewoners van de splinternieuwe 
Wethoudershof.

FOTO 8
De jeugd wil graag in Heijen blijven wonen, zo bleek uit diverse gesprekken 
met jongeren. Bouwen, bouwen, bouwen is het dringende advies aan de 
gemeente! Zie Berichten van het Bestuur, elders in dit nummer.

FOTO 9 – MEI 2021
“Dieren om ons heen en jong spul, daar worden we gelukkig van.” Wij 
werden helemaal verliefd op de jonge poesjes van de familie Coolen/
Verstappen aan de Smele. “De rode draad in deze familie is de liefde voor 
dieren,” aldus Leonie die de beestenboel onder haar hoede heeft.

FOTO 10
“We wonen allemaal op dezelfde planeet,” geen speld tussen te krijgen, 
toch! In deze maand werd we verrast huis-aan-huis met de “Groene tas” 
vol met duurzame producten. Een mooi interview met de Commissie 
Duurzaamheid in een geheel groene omgeving, namelijk óp voetbalveld 
van VV Heijen.

FOTO 11 – JUNI 2021
De Dorpskamer ging open! Een schitterende, sfeervolle accommodatie 
aan de splinternieuwe Wethoudershof waarin iedereen welkom is. Op de 
voorpagina stond de foto van het enthousiaste bestuur. Inmiddels wordt 
er geregeld gekookt, en lekker! 

FOTO 12
Dorpsondersteuner Wilma Kroon voor het voetlicht, wat een actieve 
dame! Zij blijkt voor veel Heijenaren een schot in de roos te zijn. Heb je 
een vraag of een probleem? Wilma zoekt naar een oplossing, het liefst 
door “verbinding”. 

FOTO 13 – SEPTEMBER 2021
Als altijd in september een overzicht van de activiteiten van 
de Stichting Jeugdraad van Heijen. Zoals je ziet vermaakt onze 
jeugd zich kostelijk bij deze buitenactiviteit. Door het bestuur 
werd heel wat “gezoomd”.

FOTO 14
Ook in dit nummer ruim aandacht voor het hoge water in juli. 
We hielden onze voeten droog, maar het was spannend. Op 
onze oproep kwamen tientallen foto’s binnen. Op deze foto van 
Gonda Grutters zie je hoe Ysbrandt Roovers vanuit het kasteel de 
waterstand nauwlettend in de gaten houdt.

FOTO 15 – OKTOBER 2021
Ex-Heijenaren Janine en Robin v/d Boogaard, geëmigreerd naar 
Noorwegen, waren in Nederland voor het eerst na anderhalf jaar 
corona. Ze hebben het zeer naar hun zin daar en wij zijn welkom 
in hun B&B in Bromma! 

FOTO 16 
In verband met het 750-jarig bestaan van Heijen presenteerden 
vele Heijense verenigingen, ook de niet meer bestaande, zich 
op diverse locaties in Heijen in het weekend van 3 oktober. Het 
gilde in vol ornaat bij het kasteel is altijd een prachtig plaatje.

FOTO 17 – NOVEMBER 2021 
“Forever Young” noemden wij het Seniorenorkest dat bestaat uit 
muzikanten uit de regio, maar zeker ook uit Heijen zelf. Muziek 
maken is wat hun bindt, voor de meesten al tientallen jaren lang.

FOTO 18
De 11-jarige Tijn Janssen woont sinds kort in Heijen en kan niet 
wachten om geregeld met zijn metaaldetector het veld in te 
gaan. Hij heeft in de garage een heus museum met spullen uit 
de tweede wereldoorlog. Heb je nog spullen uit die tijd? Tijn wil 
ze graag hebben.

FOTO 19 – DECEMBER 2021
Praktijk voor jezelf, opgezet door moeder en zoon Melanie 
en Jesse Keuninx. “Ontspanning kun je trainen” zeggen 
zij. Je kunt er terecht voor leefstijladviezen, coaching en 
ontspanningsmomenten. 

FOTO 20
Op deze foto zie je Sjef Smeets die 8 jaar geleden een succesvolle 
stamceltransplantatie heeft ondergaan. Sindsdien zet hij zich 
in voor de stichting Matchis, het Nederlands Centrum voor 
stamceldonoren. Je gaat ervan nadenken als je dit leest. 

Dit waren dan de momenten die we eruit gehaald hebben 
in de uitgaven van het afgelopen jaar. Natuurlijk is er nog 
veel meer gebeurd. We hebben ons best gedaan ondanks 
corona toch elke keer weer een mooie uitgave te maken, in 
samenwerking met Mark van Rover Media en zijn collega’s.
We gaan dóóórrr, (zolang het kan!)
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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

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

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud 
vloeren en traprenovatie

Milan Franzmann, 
11 jaar, kampioen 
kruisboogschieten
We hebben weer een heuse kampioen in ons midden, 
beste Heijenaren! En wel de 11-jarige Milan die woont 
in de Nieuwwijkstraat samen met zijn moeder Bauke, 
vader Bjorn en zijn 8-jarige zus Lana. Op 9 mei wordt 
hij 12. Milan zit in groep 8 van BS de Heggerank, zijn 
juffen zijn juf Carlijn en juf Mayke. Zus Lana zit in 
groep 5 bij juf Gwenda en juf Fleur. Milan is jeugdlid 
van het Dionysiusgilde sinds najaar 2019. Ook zijn 
vriend en “bijna” buurjongen Teun van Hoof is er 
onlangs bij gekomen. 

HOE KOM JE OP HET IDEE OM BIJ HET GILDE TE 
GAAN, MILAN?
Milan vertelt: “Ik had op de Gennepse kermis al 
eens geschoten en dat ging best goed. Ik kreeg zelfs 
een prijsje. Toen ben ik naar opa (Piet Franzmann-
red.) gegaan, die had een luchtbuks. Maar die was 
kapot. Papa was een keer in d’n Toomp toen het 
gilde bezig was met kruisboogschieten. Daar vroeg 
papa of er iemand was die ervaring had om de 
luchtbuks te repareren. Wim heeft deze nagekeken 
en bij het ophalen ging ik mee. Toen heeft Wim  

mij gevraagd of ik eens zou willen schieten. Ik mocht 
meteen met een luchtbuks en een kruisboog schieten.” 

"Ik mocht meteen met een 
luchtbuks en een kruisboog 

schieten"
We vragen of die kruisboog dan van een speciaal 
kinderformaat was. Het antwoord is nee. “Ik schiet 
gewoon met een grote kruisboog die ook door de 
volwassenen gebruikt wordt. Ze maken bij het gilde de 
kruisbogen zelf.” Op onze vraag of we zo’n kruisboog 
eens kunnen zien moet hij ook nee zeggen. Die 
kruisbogen en luchtbuksen liggen allemaal goed achter 
slot en grendel!

Het schieten ging vanaf het begin goed, vertelt Milan. 
“Je schiet van 5 (luchtbuks) of 10 meter (kruisboog) op 
een kaartje, dat zit op een bord met een kogelvanger 
of rubber blok  erachter.” Op vrijdagavond begint 
hij met luchtbuksschieten en daarna volgt het 
kruisboogschieten. Hij wordt begeleid door gildebroeder 
Wim Roosengarten. 

INTERVIEW 
JEUGD 
KAMPIOEN
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Milan: “Hij heeft veel geduld en begeleidt mij goed.” 
Wim neemt Milan soms ook mee naar andere 
activiteiten, zoals naar een beurs over wapens en hij 
mocht zelfs een keer mee naar Helmond naar een 
wedstrijd kanonschieten. Wim heeft zelf een kanon 
en maakt ook de kogels zelf. Die worden gemaakt 
door het smelten van de loden kogeltjes die met 
luchtbuksschieten worden gebruikt. Pure recycling dus! 
Milan vindt alles interessant. Hij mocht helpen richten 
en lont in het kanon stoppen. Wel met oordoppen in, 
want het kanonschieten maakt een hels kabaal.

Onlangs, 13 en 14 november 2021, werd in d’n Toomp het 
Open Nederlands Kampioenschap gehouden, daaraan 
deed Milan voor het eerst mee en hij won als jeugdlid 
deze wedstrijd. Hij had het heel goed gedaan. “Je moet 
dan schieten op 20 kaartjes en ik had een hele hoge 
score. Van de 200 punten had ik er 192. Als je precies 
het midden van het kaartje raakt is dat een score van 
10+. Hoe verder je vanaf het midden het kaartje raakt, 
hoe verder de punten naar beneden gaan.” Milan is 
nog steeds trots op zijn prestatie. “Het was een open 
wedstrijd, er waren meerdere gildes aanwezig en zelfs 
uit België waren ze naar deze wedstrijd gekomen.” 

Milan maakt er geen geheim van, dat hij het leuk zou 
vinden als er nog meer jeugd zich zou aanmelden bij 
het gilde. “Kom maar eens kijken op vrijdagavond,” 

zegt hij, (als het straks weer kan!) Wat hij ook mooi 
vindt, is dat er in de zomer ook op het buitenterrein bij 
de Maas geschoten wordt.

We merken op dat kruisboogschieten ook een 
Olympische sport is. Zou Milan daar al van dromen? Hij 
heeft er zeker wel oren naar, zo blijkt uit zijn antwoord.

"We merken op dat 
kruisboogschieten ook een 
Olympische sport is. Zou 

Milan daar al van dromen?"

ANDERE HOBBY’S
“Milan is geen voetballer,” zegt moeder Bauke maar andere 
sporten vindt hij wel fijn. Milan heeft maar liefst zestien 
zwemdiploma’s, onder andere snorkelen, plankspringen, 
survival en “wereldslagen”. Hij ligt zeker twee keer per 
week in het zwembad. Een keer in de week gaat ook zus 
Lana mee, die heeft twee zwemdiploma’s vertelt ze ons.

School is leuk vinden ze allebei, maar vakantie is ook 
wel fijn. Online leren samen met mama Bauke was wel 
een uitdaging maar het ging goed. “De school doet 
heel veel voor de leerlingen.” Daar zijn ze het samen 
helemaal over eens.

Als we na het interview weer buiten staan treffen 
we een delegatie Dalweg, Nieuwwijkstraat- en 
Berkenstraatbewoners aan, die een “Welkom TERUG 
in de buurt” bord gaat plaatsen in de tuin van de 
onfortuinlijke Stef en Dorita Sanders op nummer 32 in 
de Nieuwwijkstraat, die afgelopen zomer brand hadden. 
Nu pas, eind december, kunnen ze weer in hun huis. We 
vragen hen ons een foto van het plaatsen te sturen en 
dat beloven ze. Kijk maar op het prikbord.

De volgende dag sturen we een e-mailtje naar Wim 
Roosengarten en vragen hem iets te schrijven over het 
talent van Milan en zijn begeleiding hierbij. Dit is wat 
Wim ons terugschreef: 

“Milan en zijn vader Bjorn kwamen op een vrijdagavond 
naar D’n Toomp om te vragen of ik opa’s luchtbuks 
kon nazien en repareren, ‘tuurlijk’ was mijn antwoord.
Milan, met interesse kijkend wat er allemaal gebeurde, 
vroeg ik, ‘Wil je ook eens proberen?’ en hij was meteen 
verkocht. Het opgelegd luchtbuks schieten ging 
hem heel goed af. Dat Milan een gedreven ventje is 
had ik al snel gezien, zijn score ging met stappen 
vooruit. De vraag of hij misschien wel lid zou willen 
worden bleek overbodig en hij ging daarna met een 
aanmeldformulier en een stralend gezicht naar huis. 
Op dat moment was het hek van de dam. Hij mocht 
mee schieten op het schietterrein “de Maasarm” aan 

de Mergeldijk, alles onder veilige begeleiding en dat 
ging met sprongen vooruit. Ook het kruisboog schieten 
trok zijn aandacht en na een paar oefenavonden ging 
hij zelfs al meedoen met de onderlinge competitie. De 
vraag om vriendjes mee te mogen brengen was ook 
geen probleem en om keer een wedstrijd te schieten 
was dan ook snel geregeld . Zijn vriend Teun begint ook 
een gedegen tegenstander te worden. Ze zijn aan elkaar 
gewaagd. Zo stond Milan dus op het Open Nederlandse 
Kampioenschap te Heijen op 13 en 14 november te 
schieten met de grote kruisboog. Vanuit mijzelf probeer 
ik altijd iedereen , maar vooral nieuwkomers (altijd 
welkom), zoveel mogelijk te laten proeven hoe mooi, 
spannend, ontspannend en veilig de schietsport is, met 
alles wat er omheen hangt. Wanneer die persoon ervan 
geniet, geniet ik ook en mocht het zijn dat Milan dan 
ook nog van me wint heb ik het hem goed geleerd en ik 
weet zeker dat die tijd een keer komt.”

We wensen Milan heel veel succes met zijn 
mooie hobby!

scorekaart van Milan

Milan, Lana en Bauke
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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!

of ruitvormig zijn. Het blad is twee- tot drievoudig 
geveerd. De plant produceert sporen net als alle andere 
varensoorten. Deze zijn lang en dun en zitten aan de 
basis van de blaadjes. De sporen zijn rijp tussen juni en 
oktober.

VERSPREIDING
Muurvaren is tijdens de Middeleeuwen uit het zuiden 
aangevoerd, maar komt nu in heel Europa veel voor op 
oude, liefst beschaduwde, vaak relatief droge en vaak op 
het zuiden gerichte muren. Van nature groeit deze plant 
tussen de spleten van voornamelijk kalkrotsen. Ook op 
muren groeit het, waarschijnlijk om van het kalkgehalte 
van de metselspecie te genieten. Muurvaren is een 
pionier soort die zich als een van de eerste muurplanten 
kan vestigen. In Nederland is het een algemene soort.

GEWOON MUISJESMOS
Op de kerkhofmuur staan verschillende grijskleurige 
bolletjes die er met wat fantasie uitzien als een dik 
opgerold muisje. Dit is een veelvoorkomend mosplantje, 
dat in bolletjes op muren en bomen te vinden is. De 
grijsachtige kleur wordt veroorzaakt door de glasharen 
die uitsteken. Heel mooi om met een overzetloepje te 
bekijken. Heb je dat niet dan kan het natuurlijk ook met 

ARTIKEL
HEIJEN 
NATUURLIJK
MOJJER

Natuur zie je overal, of je nu buiten bent in het bos 
of aan zee, strand en duin. Stad en land is er gelukkig 
nog vol mee. Je hoeft er alleen maar je zintuigen voor 
te openen. Kijken, voelen, ruiken en aanraken horen 
hier allemaal bij.

Deze keer willen we jullie meenemen op een kleine 
excursie langs de kerkhofmuren bij ons kerkhof aan 
de Hoofdstraat. Mooie waarnemingen hebben we 
daar gedaan, zoals prachtige korstmossen die eruit 
zien als mooie schilderijen. Maar ook plantjes die 
alle moeite doen om houvast te krijgen op de stenen 
muren. De muurvaren, muisjesmos en dooiermos 
zullen we wat nader beschrijven.

MUURVAREN
De muurvaren (Asplenium ruta-muraria) is een varen 
uit de streepvarenfamilie (Aspleniaceae). De soort 
groeit voornamelijk op muren maar ook op rotsen. 
Deze varen houdt van kalkhoudende ondergronden om 
te groeien. Op ons kerkhof vind je de meeste varentjes 
op de zuidelijke muur, waar veel schaduw valt door 
de hierachter liggende tuin. De plant wordt ook wel 
muurruit (Overijssel) en steenruit (Utrecht) genoemd.
De bladeren zijn 3–15 cm lang. De bladsteel is langer 
dan de bladschijf. De laatste is ruwweg driehoekig 
en verdeeld in deelblaadjes die rond, driehoekig 

Planten op onze
kerkhofmuur Muurvarentje
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een gewone loep. In het bolletje heerst een mild microklimaat, 
met gematigde temperaturen, hoge luchtvochtigheid en het 
is er windstil. Gewoon muisjesmos voelt zich thuis op oude 
muren. Het is wel zo dat de muur kalk moet bevatten. 

Mossen zijn kleine altijdgroene planten, die op vochtige 
plaatsen gevonden kunnen worden, vaak in de schaduw. 
Ze hebben een klein wortelsysteem, en vormen sporen in 
de sporenkapsels, waarmee mossen zich verspreiden. Deze 
sporenkapsels (hulkjes genoemd) kun je door een loepje ook 
mooi waarnemen. Het lijken net kleine kabouterhoedjes.

RAADSEL VAN DE NATUUR , GROOT OF ORANJE DOOIERMOS
We hebben twee foto’s geplaatst van dooiermossen op de 
kerkhofmuur. Dooiermos grijze variant en dooiermos oranje 
variant. We zijn niet 100% zeker of het twee soorten betreft, 
namelijk het groot dooiermos (grijze variant) en het oranje 
dooiermos (oranje variant). Ze lijken erg op elkaar en zijn 
nauw aan elkaar verwant. Groot dooiermos wordt ook oranje 
steenkorstmos genoemd en is in het algemeen op daken en 
muren te vinden, het komt ook voor op bomen. Het oranje 
dooiermos groeit ook op deze plekken maar komt meer voor 

in de kuststreken. Maar wat is belangrijker voor jou, wil 
je per se de naam weten of wil je gewoon genieten van 
de mooie vormen…...

UITERLIJK EN VOORKOMEN
Een korstmos is eenvoudig gebouwd. Schimmel en alg 
vormen samen een plantachtige structuur, een thallus, 
die korst-, schub-, blad- of struikvormig kan zijn. Het 
thallus (blad) zit met hechtvezeltjes vast aan de 
ondergrond. Het vormt vruchtlichaampjes (apotheciën) 
die meestal op schoteltjes lijken en waarin de 
sporen worden gevormd. Deze zijn te vergelijken met 
paddenstoelen, die immers de vruchtlichamen zijn 
van in het verborgen levende schimmels. Daarnaast 
maakt het thallus kant-en-klare bouwpakketjes van 
algen- en schimmeldraden, die door de wind worden 
weggeblazen of met een regenstroom afgevoerd.

Beide soorten zijn bladvormig, het grote dooiermos 
met duidelijk zichtbare, grote oranje apotheciën 
(vruchtlichamen) met een gele rand, het oranje 
dooiermos met holle knobbels in het midden, 
waartussen af en toe een paar vruchtlichamen. Als het 
groot dooiermos op beschaduwde plekken groeit, dan 
is de kleur van de thallus (blad) vaak groen. 

Het groot dooiermos is een indicator voor voedselrijkdom. 
De soort is zeer algemeen in gebieden met intensieve 

veehouderij en industrie. De aanwezigheid van 
ammoniak en stikstof bevordert de groei. Sinds de jaren 
1980 komt de soort in Nederland (en andere delen van 
Europa) steeds meer voor, omdat ze kan profiteren van 
vervuiling met stikstofverbindingen. Daarom neigen 
wij toch meer naar het groot dooiermos (Xanthoria 
parietina). Kostmossen zijn gewoon mooi en alleen 
daarom al zijn ze het bekijken en bestuderen waard.

Het is de moeite waard om zelf ook eens zo’n kleine 
excursie te maken langs deze muren en neem vooral 
je kinderen en/of kleinkinderen mee. Een loep om de 
mooie plantjes en mossen te bekijken is zeker handig, 
of maak een foto met je mobieltje, die kun je mooi 
inzoomen. En ga ook eens kijken als de bloemetjes van 
ereprijs en reigersbek bloeien. Prachtige blauwe en 
paarse bloemetjes zie je dan. Je blijft je verwonderen 
over de verschillende vormen en kleuren. Zo dichtbij 
maar vaak niet gezien. 

Een heel fijn 2022 wensen wij jullie toe,

 Paul en Martha
Muisjesmos

Reigersbek op mos

Veldereprijs

Dooiermos grijze variant Dooiermos oranje variant
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(ambulance, brandweer, politie)  112

POLITIE
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

WIJKAGENTEN
Maikel Brouwers
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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 telefoonnummer
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
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6591 CP Gennep  0485 - 494141
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voor kinderen van 0 - 12 jaar
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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
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Bakker en kruidenier 
Jan en Annie Vierboom, 
Hoofdstraat
De eerste woning, met als adressering Rijksweg A-37, die op dit perceel 
gebouwd wordt is van de familie Rutten. Zij exploiteren hier een café. In 1911 
wordt dit café afgebroken en aansluitend bouwen Hermanus Vierboom (1874) 
uit Ubbergen en Antonia Rutten (1882) uit Afferden hier een nieuwe woning 
annex winkelpand met bakkerij. Hermanus hertrouwt, na het overlijden van 
Antonia in 1914 met de dan 34-jarige Hermina Bekkers, uit Maashees. Jan en 
Hermina Vierboom krijgen vier kinderen, zoon Jan, geboren in datzelfde jaar, 
dochters Antonia in 1916 en Regina in 1919 en jongste zoon Gert, geboren in 
1922. Oudste zoon Jan trouwt met Annie Gossens, geboren 8 februari 1925 
in Ottersum. In de tijd dat Jan en Annie het pand bewonen, bevindt zich 
aan de linker voorzijde het woongedeelte. Het rechter voorgedeelte van het 
pand is ingericht als winkel, ingedeeld met vooraan de toonbank met kassa. 
Daarachter aan de zijde van de Schoolstraat het voorraadgedeelte met de 
koloniale waren en de voorraadkamer voor het brood. In de achterwoning 
bevindt zich de bakkerij. In 1929 wordt het transformatorhuisje waarmee 
Heijen stroom krijgt gebouwd, links van de woning van Vierboom. De tramrails 
die door Heijen loopt richting Venlo, gaat pal voor de woning en winkel 
langs. Spijkers van de rails worden jaren later nog in de tuin teruggevonden. 
Aan de voorzijde van het huis is in die tijd een van de Heijense tramhaltes. 
Het is dan ook een stopadres waar overslag van goederen plaatsvindt en 
paarden kunnen rusten en worden gevoerd. Vanaf 1952 is het pand verdeeld 
in twee woningen, nummer 26 en nummer 28. Nummer 26 wordt vanaf dat 
moment bewoond door Jan en Annie Vierboom. Zij verhuren nr. 28  vanaf 
1952 aan Wiel Welbers en zijn echtgenote Riek Gossens. Zij is de oudere zus 
van Annie. Wiel en Riek woonden 
daarvoor met hun zonen Jos en 
Ger in de Schoolstraat 12. De hele 
geschiedenis van dit pand kunt 
u desgewenst lezen op de site  
www.heijen.info (klik op Historisch 
Heijen, dan op Gebouwen en 
vervolgens op Hoofdstraat 26-28).

FOTO 1
Links op de foto was vanaf 1952 het woonhuis van fam. Wiel 
Welbers, rechts kruidenierswinkel, bakkerij en woonhuis van 
Jan en Annie Vierboom. Het pand werd in 1912 gebouwd op de 
plaats waar voorheen café Rutten stond.

FOTO 2
Jan met zijn bedrijfsauto. ’s Nachts, of in ieder geval heel 
vroeg, brood bakken, overdag bezorgde Jan het brood (grote 
van 1.200 gram: er waren veel monden om te vullen) en dan 
nam hij meteen wat boodschappen mee voor de boerderijen 
op Diekendaal, Nieuw Erf, Brem en Grens. 

FOTO 3 
Annie met nieuwe kassa. De vakken in de winkel moesten nog 
gevuld worden. Zal ongeveer 1965 zijn geweest. Meel, suiker 
e.d. werden afgewogen en in papieren zakjes geschept. Het 
bedrag werd op een kladje genoteerd, samen met de andere 
boodschappen, streep eronder en optellen maar. Maar toen 
kwam de vernuftige kassa en was dat niet meer nodig.

FOTO 4 
Jan haalt een vers gebakken brood uit de oven. Wat rook 
het ’s morgens lekker als je naar school liep en de bakkerij 
passeerde….. 

FOTO 5 
Naast broodbakken was ook een van dagelijkse bezigheden 
het vervaardigen van taarten. De benodigde slagroom werd 
handmatig geklopt, want de enige koele ruimte in huis was 
te klein voor apparatuur. Ook zijn kruimelvlaai was niet 
te versmaden. Over het algemeen kwam gebak alleen bij 
hoge uitzondering op tafel, zoals met de Heijense kermis in 
september. Jan is op 30 mei 1981 overleden. De winkel is, voor 
zover bekend, in 1982 definitief gesloten.

(Bron: Wilma Welbers)
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In deze agenda zijn de activiteiten opgenomen die 
zijn gepland en op dit moment (10 januari) volgens de 
huidige coronamaatregelen doorgang kunnen vinden. 

Of de activiteiten te zijner tijd daadwerkelijk doorgaan 
is en blijft onzeker. Houdt daarom de actuele 
berichtgeving over de doorgang in de gaten.

DONDERDAG 3 FEBRUARI
14.00 uur D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

VRIJDAG 4 FEBRUARI
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

MAANDAG 7 FEBRUARI
Zij-Aktief

Lezing transgender

ZATERDAG 26 FEBRUARI T/M
DINSDAG 1 MAART

C.V. De Wortelpin
Carnaval

DONDERDAG 3 MAART
14.00 uur D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

DONDERDAG 3 MAART
Zij-Aktief

Evengewicht met Marijke Gijzen

VRIJDAG 4 MAART
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

ZATERDAG 5 MAART
D'n Toomp

Hèjs Nèjs Babyfotoshoot

ZONDAG 13 MAART
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - SV OOSTRUM 1

DINSDAG 22 MAART
Zij-Aktief

Filmavond in diverse plaatsen

WOENSDAG 23 MAART
KBO afd. Heijen Bedevaart Smakt

ZONDAG 27 MAART
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - EWC '46 1

VRIJDAG 1 APRIL
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

WOENSDAG 6 APRIL
Zij-Aktief

Stadsdichter Piet Tunnesen

DONDERDAG 7 APRIL
14.00 uur D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

ZONDAG 24 APRIL
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - Montagnards 1



  

Uw relax of sta- op fauteuil thuis uitproberen?
Wij komen graag bij u aan huis voor een demonstratie.

    Nu: > 200 modellen!         > 90 modellen     > 65 modellen

Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.
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

Relaxfauteuils Relaxfauteuils Relaxfauteuils       Designfauteuils Kamerfauteuils
ook relax

Uw relaxfauteuil of sta-op fauteuil thuis uitproberen?

Wij komen graag met onze collectie bij u aan huis voor een demonstratie.

> 280 modellen > 230 modellen                  > 55 modellen   > 25 modellen > 30 modellen

      Relaxfauteuils         Relaxfauteuils     Relaxfauteuils
Handmatig op draaivoet                    klassiek       van, voor aanbiedingen      compleet op maatook relax          Sta- op functie

Al ruim 45 jaar hét adres voor comfort en kwaliteit

Nu: Meer dan 190 sta- op fauteuils direct uit voorraad leverbaar.


