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

 
Leef Vrij
Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu
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In deze uitgave
Voor u ligt de 125e uitgave van het Hèjs Nèjs, een ieniemienie mijlpaaltje. U hoeft de vlag er niet voor uit te steken, 
dat doen wij ook niet. Maar toch, even iets om een beetje trots op te zijn.

Wat kunt u in deze uitgave verwachten….. Wij hadden een mooi gesprek met natuurliefhebbers Paul en Martha 
Toonen, gastschrijvers, al vanaf het begin van het bestaan van het dorpsblad. Voor de gelegenheid doken ze in hun 
omvangrijke fotoarchief en selecteerden een groot aantal foto´s waarvan zij een fotocollage samenstelden. De 
renovatie van de Heesweg nadert zijn voltooiing. We hebben foto´s van deze renovatie ontvangen op onze oproep 
op Facebook. Een aantal hiervan treft u aan in deze uitgave. De werkgroep Historisch Heijen zit ook nooit stil en 
deze keer gaat hun bijdrage over Transportbedrijf Gebroeders Boumans.  Onze dorpsgenoot, de 90-jarige Jan Lamers 
overleed in januari. De fanfare herdenkt hem in een in memoriam. Jan was vrijwel zijn hele leven lid en erelid. Als 
laatste noemen we het interview met René Lambregts en Sjef Smeets. René was stamceldonor en redde daarmee 
een mensenleven. Sjef ontving stamcellen van een donor en mocht hierdoor verder leven. Een indrukwekkende 
middag was het met deze twee mannen.

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

4 Column Henk Kerkhoff

5 Berichten van het bestuur

7 Nieuws van de Dorpskamer

8 Prikbord

9 Verenigingsnieuws

11 Reconstructie Heesweg

13 Paul en Martha Toonen

21 Parochienieuws

23 750 jaar Heijen

25 René Lambregts

30 Historisch Heijen

31 Agenda & Colofon

RECONSTRUCTIE 
HEESWEG

11

HISTORISCH HEIJEN

IN MEMORIAM: 
JAN LAMERS

3009 25

MARTHA EN PAUL
RENE
LAMBREGTS

13

INHOUD
FEBRUARI
2022



4

Aan dit alles dacht ik van de week weer, toen ik sinds 
heel lang een briefje in het Engels moest schrijven. Ik 
merkte wel, dat er veel was weggezakt, maar ook dat het 
weer terugkwam navenant ik er langer mee bezig was. 
Het ging over een brief aan een familielid in Canada. 
De contacten met Canada werden allengs minder na het 
overlijden van mijn oom en tante, die hier begin jaren 
vijftig naartoe waren verhuisd, en mijn neven en nichten 
kende ik al helemaal niet of nauwelijks. Ook de contacten 
met andere neven en nichten ebden wat weg. Ieder ging 
zijns weegs en bouwde een zelfstandig bestaan op, her 
en der in Nederland.

Een goed moment om een stamboom samen te stellen 
met de namen vanaf mijn overgrootvader van mijn 
moeders kant. Enige ervaring was al opgedaan bij het 
napluizen van namen van oud-klasgenoten, mijn familie 
van vaders kant en met de familie van mijn schoonvader. 
In coronatijden is dit, ik schreef dit al eerder, een 
aangename, maar ook intensieve klus die veel oude 
herinneringen en contacten weer doet herleven. De 
eerste stappen voor deze stamboom zijn gezet en in de 
loop van het komende voorjaar zou ie getekend kunnen 
worden met alle namen van opa en zijn vader en moeder, 
oma, ooms en tantes, neven en nichten en hun kinderen. 
Ik kijk er naar uit om deze dankbare klus af te ronden.

Henk Kerkhoff

COLUMN
HENK 
KERKHOFF

Al weer enige tijd geleden begon op de 
middelbare school de eerste taalles Engels. Dat 
was bij leraar Wessels uit Gennep, die dagelijks 
naar Boxmeer toog om daar aan de ontwikkeling 
van de leerlingen te werken. Er waren drie 
rijen van banken met per bank 2 leerlingen, 
per rij maximaal 10 leerlingen, dus met z’n 
eenendertigen in het lokaal. Ramen overwegend 
dicht, zodat het in ieder geval niet koud werd. 

Meneer Wessels pakte soms zijn stoel vanaf het 
katheder en zette deze vooraan tussen de 1e en 2e 
rij. Nam plaats en met één hand maakte hij dan een 
uitnodigend gebaar van; kom erbij. En dan wist je, 
dat hij iets belangrijks te vertellen had. Ik herinner 
me dat hij in zo’n geval sprak over Porgy and Bess en 
over de prachtige muziek van George Gershwin hierbij 
en natuurlijk over het verhaal van de gehandicapte, 
zwarte straatbedelaar Porgy en over zijn pogingen om 
Bess te redden uit de klauwen van haar bezitterige 
minnaar. Standards als Summertime en I Got Plenty o’ 
Nuttin’ komen uit deze Engelstalige opera. Tot dan was 
Heijens dialect onze hoofdtaal, maar al snel kwam er 
de verdere ontwikkeling van het algemeen beschaafd 
Nederlands bij en natuurlijk Frans (mooie taal). Duits 
kwam pas in het tweede schooljaar. Maar goed. Door 
de manier van vertellen werd (net als al het geval was 
bij de juf op de kleuterschool, rond de kolenkachel) de 
interesse gewekt voor wat er, behalve in Heijen, elders 
in de wereld gebeurde.

Engels
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COLUMN
HENK 
KERKHOFF De kop is er af

Het nieuwe jaar is al weer ruim een maandje oud. Corona heeft ons nog in zijn greep maar 
het begint er op te lijken dat er betere tijden aan komen. De maatregelen worden alweer wat 
versoepeld en we verheugen ons op wat meer evenementen.

750 jaar Heijen 
Dat wordt een van die evenementen. De voorbereidingen zijn al in volle gang en diverse activiteiten worden op touw gezet. 
Het wordt een meerdaags dorpsfeest dat zijn weerga niet kent. Reserveer alvast het Pinksterweekend voor dit Historisch 
Heisafeest. Het zal ongetwijfeld de nodige Heisa geven. Verderop in deze uitgave doet de werkgroep hier verslag van.

Kennismaken met Heijen 
In de afgelopen weken heeft het dagelijks bestuur met nagenoeg alle politieke partijen een 'Hèjs Rundje' gefietst. Doel van 
deze fietstripjes is om de politiek meer beleving te geven omtrent de situatie in Heijen, met betrekking tot woningbouw en 
dorpsontwikkeling (MFA). Wij zijn blij met de enthousiaste reacties die hopelijk leiden tot spoedige aanpak van de diverse 
knelpunten.  

Inspreekavond voorbereidende gemeenteraadsvergadering
Op 17 januari vond de voorbereidende raadsvergadering plaats. Helaas niet in D'n Toomp zoals de bedoeling was, want ook 
nu gooide Monsieur Corona roet in het eten en moest uitgeweken worden naar een digitale vergaderruimte. Een twaalftal 
sprekers, waaronder Hèjje Mojjer,  hadden gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens deze vergadering. Door de diverse 
sprekers werd duidelijk uiteen gezet waarom het voorliggende ontwerpbestemmingsplan geen doorgang mag en kan vinden. 
Helaas heeft deze inspreekmogelijkheid voor een groot deel van de Heijense inwoners niet geleid tot het  gewenste resultaat: 
aanhouden of bijstellen van het besluit.  We keken volbelangstelling uit naar de...

Besluitvormende vergadering 31 januari 
Op 31 januari is in de raadsvergadering een  besluit genomen rond de uitbreiding van de haven in Heijen. Het resultaat was 
zoals te verwachten, bedroevend. Slechts 2 partijen stemden vóór de Heijense bevolking. Alle overigen gingen zonder meer 
akkoord met goedkeuring van de plannen. Het is triest te constateren dat, ondanks een zeer goed en uitstekend verwoord 
pleidooi van Rai Jansen, dit besluit is genomen.

Digitale praatplaat 
Door de werkgroep  Wonen is een digitale praatplaat vervaardigd, waarin aangegeven is hoe Hèjje Mojjer gezamenlijk met 
bewoners en overheden, een gezond, vitaal en duurzame leefomgeving  wil ontwikkelen. Inmiddels is een link  naar deze digitale 
praatplaat aan de leden van Hèjje Mojjer verzonden en op de website www.heijen.info geplaatst. Ook de gemeenteraadsleden 
zijn per mail geïnformeerd. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze praatplaat een stap is in de richting van een 
positieve ontwikkeling.

Verjonging 
Overal om ons heen zien we dat vergrijzing toeslaat. Leegloop van het dorp, scholen en verenigingen is het vooruitzicht.  
Hèjje Mojjer wil dat een halt toe roepen. Om op vele terreinen meer jongeren, zij zijn immers de inwoners van de toekomst, te 
betrekken, is besloten tot het opstarten van een jongeren werkgroep: HM Young. Maar liefst 16 jongeren hebben zich hiervoor 
al aangemeld! Hèjje Mojjer vindt het belangrijk om van de jongeren te horen hoe het in Heijen voor de jeugd en jongeren nog 
prettiger wonen kan worden. Het bestuur wil graag een klankbordgroep vanuit de jongeren, maar mogelijk kan deze groep ook 
een rol spelen in het uitwerken van "Het beste idee voor de jeugd". Daarover hoort/leest u ongetwijfeld meer.
 

BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
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 HEYEN
SINDS 1898

COENDERS
TWEEWIELERS

F

GAZELLE, BATAVUS, 
RIH, LOCOMOTIEF, 

ELECTRISCHE FIETSEN, 
SPARTA, ION, 

BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH

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

Mail: hans.coenders@hetnet.nl

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

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

Snellen Horeca Service
Boxmeerseweg 2a, 
6598 BK  Heijen

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

Showroom
Hoofdstraat 15, 
6598 AA  Heijen

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

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

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

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

Openingstijden: 
Maandag   16.00 – 21.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

Oktober t/m maart
Maandag                      gesloten

Dinsdag t/m zaterdag 11.30 – 21.00 uur

Zondag  13.00 – 21.00 uur

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

NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

Activiteiten in Dorpskamer februari 2022
Woensdag 23 februari 12.30 uur  Samen eten met Wilma & Mariette
Vrijdag 25 februari       10:30 - 15:00 uur          Contactuurtje en soep om 12:30 uur
Zondag 27 februari       14.00 – 17.00 uur Gezellige middag      

Activiteiten in Dorpskamer maart 2022
Donderdag 10 maart  14.00 uur  Bingo
Dinsdag 15 maart  14.00 uur  Rummikub
Woensdag 16 maart 12.30 uur  Samen eten met Penina & Meindert
Woensdag 23 maart 12.30 uur  Samen eten met Wilma & Mariette
Zondag 27 maart 14.00 – 17.00 uur Gezellige middag

On-Line Carnavalsoptocht op carnavalszondag!?
Om het carnavalsseizoen niet helemaal in stilte te laten verlopen heeft  
C.V. De Wortelpin het idee opgepakt om op carnavalszondag 27 februari een  
online optocht in het Wortelpinnenrijk te organiseren. Op deze plaats hadden 
we u graag vol enthousiasme over de definitieve doorgang en opzet van deze 
activiteit bericht, maar u weet in welke tijd we leven.  Daarnaast is Hèjs Nèjs een 
maandblad, dus dient de copy tijdig aangeleverd te worden en kunnen we niet 
helemaal inspelen op de actualiteit. Daarom is de tekst van de aankondiging 
beperkt en staat er zowel een uitroepteken als een vraagteken boven dit artikel. 
Hopelijk kunnen we er straks echt alleen een uitroepteken achter zetten.  Houdt 
in elk geval de berichtgeving de laatste dagen voor de carnaval in de gaten.  
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Afscheid Harrie Janssen als 
vrijwilliger bij het Hèjs Nèjs
Harrie Janssen is al vanaf het begin van het bestaan van het Hèjs Nèjs een vaste 
waarde in ons team. Aanvankelijk als fotograaf en later als bezorger. Wat ook 
makkelijk was: had je een probleempje met je computer dan kon je altijd bij Harrie 
terecht. Ook zorgde hij ervoor dat we als redactie gingen werken in de “Cloud”. 
Daar delen we alle teksten, foto’s, notulen, vergaderagenda’s en nog veel meer op. 
Zo handig! Een aantal jaren geleden gaf Harrie te kennen te stoppen als fotograaf. 
Gelukkig bleef hij wel zijn bezorgtaak uitoefenen. Harrie bezorgt al jaren ons 
dorpsblad in het buitengebied. 

Nu heeft Harrie aangegeven dat hij ook met het bezorgen van het blad wil stoppen 
en dat vinden wij jammer. Wij danken Harrie voor al die jaren dat hij zich heeft 
ingezet voor het fotowerk en de bezorging van het Hèjs Nèjs en wensen hem nog 
vele jaren in goede gezondheid toe.

De bezorging van het Hèjs Nèjs in het buitengebied wordt overgenomen door Wim 
Vinck. Wim, veel succes en plezier gewenst met je nieuwe bezigheid.

Redactie Hèjs Nèjs.

PRIKBORD
ALLES UIT 
DE BUURT
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NIEUWS
VANUIT DE
VERENIGINGEN

In memoriam Jan Lamers, erelid van Fanfare EMM
Op donderdag 27 januari overleed ons erelid Jan Lamers in de leeftijd van 90 jaar. Op donderdag 3 februari namen wij met 
een aantal leden muzikaal afscheid van hem in de Dionysiuskerk. Jan heeft van zijn 14e tot zijn 70e jaar muziek gemaakt 
bij onze vereniging. Hij speelde op zeer verdienstelijke wijze bugel. Wij stellen het op prijs enkele warme herinneringen aan 
Jan Lamers met u te delen. In 1945 begon hij met muziekles bij Jan Linssen, samen met Wim Linssen, Thei Brons en Jan 
Broenen. Een prachtige herinnering uit die tijd is de eerste Sacramentsprocessie na de bevrijding die door de fanfare sfeervol 
werd opgeluisterd. Er waren slechts negen leden beschikbaar en ook de instrumenten hadden door het oorlogsgeweld veel 
geleden. Jan speelde later tijdens deze processies de solobugelpartij van Onze Lieve Vrouw onder de Linden. Collega-muzikant 
van destijds Henk Kerkhoff herinnert zich: “Daar genoot je van als jonge muzikant.”  
 
DE VOLKSDANSFEESTEN 
Het hoogtepunt van het muzikale jaar vond Jan de Volksdansfeesten die vijfentwintig jaar in Heijen georganiseerd werden. Jan 
zei daar ooit zelf over: “De mooiste tijd met de fanfare was toen Louis van de Waarsenburg dirigent was. Een speciale activiteit 
was de ontvangst van de volksdansgroepen op het Gennepse stadhuis. Wij liepen met de fanfare voorop en de groepen traden op.  
Er stonden honderden mensen langs de route, ja dat was mooi.” 
 
TRADITIES 
Jan was lang een man van de oude stempel. Toen de fanfare in de jaren zeventig eens vier keer in een week kon optreden 
was het Jan die verontrust opmerkte: “Daar zullen “onz’ frollie” wel blij mee zijn om vier keer achter mekaar het uniform 
te moeten opruimen.” Er werd hem meteen duidelijk gemaakt dat we in een andere tijd waren aanbeland. Er waren nu ook 
vrouwen bij de fanfare, die verbaasd reageerden: “Kun jij je uniform niet zelf opruimen, Jan?” 
 
HOUDING 
Wat opviel was Jans correcte houding bij het marcheren op straat. Hij was een voorbeeld voor ons allemaal. Die 
karakteristieke houding was niet moeilijk voor hem, het was zijn natuurlijke uitstraling. 
 
ERELID 
Toen Jan 50 jaar lid was van de vereniging werd hij benoemd tot erelid. Op 70-jarige leeftijd stopte hij met bugelspelen, 
maar dat betekende niet dat hij de belangstelling voor de vereniging verloor. Jarenlang bezocht hij nog de concerten en 
ook de jaarvergaderingen werden niet overgeslagen. Tot op hoge leeftijd bezocht hij alle evenementen. Ook het concert 
op de Maas ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de fanfare heeft hij meegemaakt en daar genoot hij volop van. 
 
Jan is niet meer onder ons en we zullen hem missen. De hemel is een fijne muzikant
rijker geworden. Wij wensen de familie Lamers veel sterkte toe. 
 
Bestuur en leden Fanfare Eendracht Maakt Macht. 

PRIKBORD
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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!
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Renovatie Heesweg
Al maanden wordt er gewerkt aan de renovatie van de 
Heesweg. De werkzaamheden naderen zijn voltooiing, 
al heeft het wel een paar weken langer geduurd dan 
gepland. Het was afzien voor de bewoners die al die 
tijd hun huizen met veel moeite konden bereiken. 
Maar als het klaar is, is het leed ook snel vergeten. We 
vroegen op Facebook of iemand foto’s had gemaakt en 
daarop ontvingen wij een aantal mooie afbeeldingen, 
waaronder een van de indrukwekkende zandhoop op de 
Paardenwei, de beoogde bouwlocatie, op korte termijn, 
voor nieuwe huizen. De beste zeven foto’s hebben we 
uitgezocht en die staan op deze bladzijde. Met dank 
voor het inzenden.

BERICHT
UIT DE BUURT
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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.

WWW.KONINGSVEN.NL

KONINGSVEN - DE DIEPEN
natuur in ontwikkeling
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Kóm èfkes nor 
buute, d'n boekvi.nk 
flöt zö moj…
Een gezegde van de moeder van Martha Toonen, 
daar komen we zo op terug. We kennen Martha en 
haar echtgenoot Paul allemaal als gastschrijvers van 
de mooie bijdragen aan de rubriek Hejje-Natuurlijk-
Mojjer. Ze struinen door de hele omgeving van Heijen 
en ver daarbuiten, om onderwerpen te vinden die ze 
kunnen uitwerken. We hebben vaak gehoord dat de 
verhalen van Martha en Paul met veel plezier gelezen 
worden. Hoog tijd om eens nader kennis te maken 
met dit sympathieke stel dat al ruim veertig jaar in 
de Acaciastraat woont.

MARTHA EN PAUL
Martha is vorig jaar 70 jaar geworden en is al een aantal 
jaren met pensioen. Ze deed jarenlang administratief 
werk, van Maria Roepaen tot Dichterbij. Paul is een jaar 
jonger en werkte als machinebankwerker en lasser bij 

diverse bedrijven in de omgeving. Martha groeide op in 
Ottersum, vlak bij de Duitse grens. Haar moeder, een 
boerendochter, hield erg van de natuur en vooral van 
haar bloementuin. De liefde voor de natuur is Martha dan 
ook met de paplepel ingegoten. De uitroep van moeder 
boven dit artikel is er een die Martha zich nog levendig 
herinnert. Paul komt uit Gennep, zijn moeder was de 
dochter van een jachtopziener, daar komt zijn liefde voor 
de natuur vandaan. Hij was destijds (en is nog steeds) 
bevriend met een broer van Martha. Zo is het gekomen, 
ha! Het stel heeft een zoon (Frank), een schoondochter 
(Celine) en sinds twee jaar een kleindochter, Dalí. Wat 
jammer is, is dat ze Dalí nog niet zo vaak hebben gezien, 
vanwege de coronatoestand. Bovendien woont het stel in 
hartje Leiden, dus dat is ook niet naast de deur. Hopelijk 
wordt dit op korte termijn beter. Paul heeft vorig jaar 
twee nieuwe heupen gekregen en is nu weer mobiel, 
tot zijn grote opluchting. Er kan weer veel gewandeld 
worden in de mooie natuur rond Heijen. 

INTERVIEW 
GASTSCHRIJVERS
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ONZE EERSTE VRAAG IS, HOE ZIJN JULLIE OOK AL 
WEER BIJ HET HÈJS NÈJS ALS GASTSCHRIJVERS 
TERECHTGEKOMEN?
Martha antwoordt: “Dat zal in september 2010 geweest 
zijn. Wij vonden het een mooi blad en we vroegen ons 
af of we een bijdrage konden leveren. En dat kon. Onze 
inzet was om te schrijven over de natuur in de omgeving 
van Heijen. Er is altijd wel wat te vinden. Maar we 
hebben ook wel eens over de meerkoetjes geschreven 
die we tegenkwamen toen we op vakantie waren op een 
bootje dat in Rijpwetering lag. Het geheel van de natuur 
vinden wij interessant, het weer, dieren, planten, alles!”

"Het geheel van de natuur
vinden wij interessant, het weer,

dieren, planten, alles!”

STICHTING IVN MAAS EN NIERS 
Martha en Paul zijn bevlogen natuurliefhebbers en 
fotografen. Ze zetten zich in voor de Stichting IVN 
Maas en Niers. Martha heeft de driejarige opleiding tot 
natuurgids gevolgd, samen volgden ze onder andere een 
spinnencursus, insectencursus, vlindercursus en een 
boomknottencursus. Rond 1996 werd de werkgroep Jeugd 
opgericht, waar Martha coördinator van was en Paul actief 
lid. Deze groep staat nu bekend onder de “Groentjes”. De 
basisschoolkinderen wordt de mogelijkheid geboden om 
kennis te maken met de “Groentjes”. Als “Scharrelkids” 
mogen ze 5 keer gratis meedoen. 

TOPPERTJE 
Na veel nadenken vinden ze hun eerste bijdrage aan het 
Hèjs Nèjs wel de mooiste. Die ging over een prachtige 
vlinder, de koninginnepage. Paul en Martha vertellen: 

“We zagen dat een koninginnepage zeven eitjes legde 
op het zevenblad in onze tuin. We kregen het idee om 
te proberen de cyclus van deze vlinder te volgen. We 
plukten enkele zevenblaadjes met de eitjes en zetten 
deze in een leeg aquarium met gaas erover. Het is ons 
gelukt vijf van de zeven eitjes uit te laten komen van 
eitje, tot rups, pop en vlinder. Daar hebben we een 
hele serie foto’s van gemaakt. De rupsen aten van het 
zevenblad, dat we steeds aanvulden als het op was. We 
hebben dit al vaker gedaan, ook met de nachtpauwoog. 
Voor kinderen bestaat de mogelijkheid in de klas eitjes 
op te kweken tot koolwitjes.”

De mandala

Houtsnijwerk: de libel
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"Voor kinderen bestaat de 
mogelijkheid in de klas eitjes 
op te kweken tot koolwitjes.”

WE KOMEN TE SPREKEN OVER UILEN EN VLEERMUIZEN. 
ZIJN DAAR OOK NESTKASTJES VOOR DIE JE IN JE EIGEN 
TUIN KUNT PLAATSEN?
Martha en Paul denken van wel. Dirk Kerkhoff van IVN 
is de expert op het gebied van roofvogels en uilen. Zijn 
e-mailadres is ruwg@ivn-maasenniers.nl. Ook de broer 
van Paul, John Toonen, is vrijwilliger bij IVN en bij hem 
kun je terecht voor vleermuiskasten. Zijn e-mailadres is 
landschapsbeheer@ivn-maasenniers.nl. Dus denk je, dat 
lijkt mij wel iets voor in mijn tuin, dan kun je met deze 
heren contact opnemen. John en Dirk maken die kastjes 
niet zelf, maar helpen je dan wel verder. De website van 
deze werkgroep is het bekijken waard: https://www.ivn.
nl/afdeling/maas-en-niers/roofvogels-en-uilen

HET HEIJS RUN.DJE
Een uitvloeisel van de natuurhobby van Martha en Paul 
is dat zij een aantal jaren geleden het Heijs Run.dje 
hebben uitgezet. De beschrijving van de route vind je 
in de box bij het beginpunt op de parkeerplaats bij de 
kerk, waar ook het routebord geplaatst is, daarna volg 
je de rode pijlen. De wandeling volgt de mooiste plekjes 
van Heijen. De route is 10 kilometer, maar kan worden 
ingekort tot 5 kilometer.

HOBBY’S
Het is wel duidelijk dat de grootste hobby van dit koppel 
de natuur is. Maar Paul maakt van vogelkershout ook de 

fijnste houtsnijwerkjes. Zie de foto met de libel die hij 
heeft gemaakt. In de kamer staat een grote vitrinekast 
vol met allerlei houtsnijwerkjes van zijn hand. Ook heeft 
hij een mandala gemaakt met spullen uit de natuur. Op 
de foto zie je de schedel van een vosje dat hij in het 
midden heeft geplaatst. 

Martha zingt in Ottersum bij het gemengd koor Caecilia. 
En soms ook bij Concolore. Dit is een koor dat is ontstaan 
uit de Gennepse Revue.

Fotograferen is een grote hobby, ze gaan niet zonder 
hun fototoestel de natuur in. Plantjes opkweken van 
pitten vinden ze ook leuk. Bijvoorbeeld uit de pitten 
van avocado’s of mandarijnen. We zien ze staan op de 
vensterbank. Verder hebben ze grote belangstelling voor 
cultuur, in het bijzonder voor uitheemse volkeren. In 
Leiden, waar zoon Frank woont, zijn vele musea waar ze 
hun hartje op dat gebied op kunnen halen. Verder gaan 
ze graag op vakantie naar de Eifel en het Sauerland, om 
te genieten van de natuur en de cultuur. 

Wij in Heijen profiteren van hun hobby. Hun bijdragen 
aan het Hèjs Nèjs worden breed gewaardeerd, weten we. 
Ga zo door, Martha en Paul!

Naar aanleiding van dit interview hebben ze uit hun 
uitgebreide archief een aantal mooie natuurfoto’s 
geselecteerd. Op bladzijde 17 en volgende vind je deze 
fotocollage met beschrijvingen.

De vitrine met Pauls eigengemaakte houtsnijwerkjes
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Wij maken samen met u bouwplannen
Samen toewerken naar doelgerichte bouwplannen

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt 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 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

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
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Uit het fotoarchief van 
Martha en Paul Toonen
Op bladzijde 13 in dit nummer vind je het interview dat wij hadden met Martha en Paul, de gastschrijvers die al bijna 
vanaf het begin van het Hèjs Nèjs de rubriek “Hejje-Natuurlijk-Mojjer” voor hun rekening nemen. Op een soms zeer 
verrassende manier laten ze ons kennismaken met de natuur die vlak om ons heen is. Tijdens het interview vroegen 
wij hen naar de mooiste foto’s en zo kwamen ze op het idee een fotocollage samen te stellen met de pareltjes uit 
hun uitgebreide fotoarchief. Geniet ervan….

COLLAGE
PAUL EN
MARTHA

2022 is het jaar van de merel. Hier zit pa merel 
te broeden op de eieren. Helaas gaat het niet 
goed met onze merels. Ook zij zijn slachtoffer 
van de vogelgriep.

Koninginnenpage rups. De waardplant (eten dus) 
zijn o.a. wortelblad maar ook zevenblad

Akkerhoornbloem en reigersbek bloeiden 
afgelopen jaar voluit bij de Groote Heeze

Blauwe reiger wachend op een
kikker om te verschalken
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Bloedrode heidelibel Zevenmorgenziep

Brutale eekhoorn in de tuin eet vogelvoer

De mooie blauwe Weidebeekjuffer
komt voor bij beken en vijvers met
veel zuurstof.

Deze mooie Koninginnenpage mag natuurlijk 
niet ontbreken. Hiermee begon onze bijdrage 
aan Hèjs Nèjs in september 2010

Deze mooie gele kwikstaart
zagen we in de buurt van
golfbaan Bleijenbeek

Bruinrode heidelibel met prooi (vlieg).
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Dit kwartet torenvalken had hun thuishaven
in Ven-Zelderheide

Het oranje zandoogje is te herkennen aan
de twee witte stipjes in de zwarte stip
op de voorvleugels

Hoog water in Heijen zorgt ook voor prachtige foto's

Poelkikkertje igt te zonnenDit is een eetbare paddenstoel. Maar laat 
hem staan voor de eekhoorn en andere 
dieen die hiervan smullen

Koninginnenpage rups.
De waardplant (eten dus) zijn o.a. 
wortelblad maar ook zevenblad.
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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
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Vastenactie 2022
In deze editie van Hèjs Nèjs treft u het Vastenactiezakje aan. Het 
motto van de Vastenactie is dit jaar: “Je land is je leven”. Maar liefst 
370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen 20% 
van het aardoppervlak en dat doen ze meestal al generaties lang. 
Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden door grote 
bedrijven of overheden. Als ze voor hun rechten opkomen kost dat 
hen maar al te vaak hun leven. Ze worden bedreigd, gediscrimineerd 
en gecriminaliseerd. Hun rechten worden opgeofferd ten gunste 
van economisch gewin.

De Vastenactie ondersteunt de volgende projecten: 
-  Maya-gemeenschappen in Guatemala bij hun strijd om 
 een rechtvaardige behandeling
-  Syrische vluchtelingen in Libanon om een menswaardig 
 bestaan op te bouwen 
- 60 families in Brazilië die niet zeker zijn of ze hun 
 land kunnen behouden. Zij worden geholpen met kassen, 
 waterbassins, zaaigoed en training.

Spreekt u dit aan? Geef dan uw donatie in de Vastenactiebus 
in de kerk. U kunt u bedrage ook rechtstreeks overmaken op de 
bankrekening van de Vastenactie. Het rekeningnummer is NL21 
INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie te Den Haag.
Elke gift telt! Dank u wel.

Penningmeester gevraagd voor
ons kerkbestuur
Gelukkig kunnen wij al jarenlang rekenen op de deskundige hulp van 
onze penningmeester Leo van Schayk. Daar zijn wij heel dankbaar 
voor. Niettemin heeft het bisdom gezien de leeftijd van Leo het 
advies gegeven om uit te kijken naar een nieuwe penningmeester. 
Hiermee moeten we niet wachten tot het einde van Leo’s 
bestuurslidmaatschap in december 2022. We willen immers graag 
de nieuwe penningmeester tijdig inwerken. Daarom onze vraag 
aan jullie: wie wil ons team van kerkbestuursleden helpen en de 
taak van penningmeester op termijn over  nemen? We zoeken 
een geschikte kandidaat die over financiële en administratieve 
kennis en/of ervaring beschikt. De functie kan eventueel ook door 
twee personen worden ingevuld, waarbij één persoon de meer 
administratieve taken voor zijn of haar rekening kan nemen en 
de andere persoon binnen het kerkbestuur als penningmeester de 
formele taken op zich neemt.

Heeft u interesse, laat het dan even weten aan een van de 
kerkbestuursleden of aan pastoor Kessels. Als iedereen denkt: “Dat 
doet een ander wel,” dan doet uiteindelijk niemand het. Laten we 
samen de schouders eronder zetten! Hartelijk dank!

Namens de kerkbestuursleden, 
Pastoor Kessels

NIEUWS
VAN DE
PAROCHIE

Kerkvieringen
ZONDAG 06 MAART 09.30 UUR  
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 13 MAART 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor

ZONDAG 20 MAART 09.30 UUR 
Eucharistieviering met volkszang

ZONDAG 27 MAART 09.30 UUR 
Eucharistieviering met het Gezinskoor

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
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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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Lieve dorpsgenoten
Ondanks alle perikelen rondom het coronavirus houden wij als Heisateam goede hoop om dit jaar het 750-jarig 
bestaan van Heijen te kunnen vieren. Samen met o.a. Hèjje Mojjer, Gilde Sint Dionysius en Stichting Rin en de Maes 
wordt er achter de schermen druk gewerkt om een schitterend programma in elkaar te zetten.

Dit Heisafeest vindt als vanouds plaats in het Pinksterweekend: vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni 2022. Wij hebben 
wel weer zin in een feest. Jullie toch ook?

Deze keer wordt het Heisa-weekend rondom ons mooie kasteel georganiseerd. Er zullen van allerlei historische 
elementen en invloeden te zien en te beleven zijn. Denk hierbij aan een kampement met ridders, vuur, paarden, kanonnen, 
klederdracht, ambachtswerk en nog veel meer moois. Voor zowel jong en oud is er van alles te doen. Onderdeel van het 
programma zijn uiteraard ook gezellige feestavonden in de tent, maar daarover een volgende keer meer. 

Wij hopen dat we dit feestweekend kunnen organiseren zonder al te veel coronamaatregelen. Een feest met de 1,5 
meter maatregel is voor ons een no-go, dus dan zullen we het weekend af moeten gelasten. Wanneer wij verplicht 
worden om jullie naar een QR-code of gezondheidsverklaring te vragen, kan het feest wat ons betreft wel doorgang 
vinden. Vanzelfsprekend zijn we afhankelijk van de dan geldende overheidsmaatregelen. Tot zo ver de update over het 
750-jarig dorpsfeest / Heisafeest. 

Wij hopen net als jullie op een prachtig feest.
Tot ziens en hou je goed!

Team Heisa

750 JAAR

HEIJEN
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RUIM 100MONUMENTENBINNEN IN TOONZAAL

BUITEN RUIM 300 MONUMENTENOPGESTELD

Spit Natuursteen
Heesweg 37, 6598 AK  Heijen

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

2 WEKEN LEVERTIJD

Boxmeerseweg 3   6598BK Heijen.
Tel. +31(0) 6 14 74 15 96
Mail:  mario@ipmprojects.nl.
Web: www.ipmprojects.nl.

PRO PARTNER voor
bouwen en verbouwen!

Advies, planning, projectmanagement, budgetbeheer en het 
connecten van onze professionals voor uw bouwkundig project.

Teamplayer voor! 
Particulieren, B2B, Retail, Interieurbouw, Turn-Key

projecten en (ver)bouwrealisatie
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Dankbaarheid troef 
bij René Lambregts 
en Sjef Smeets
In de december-uitgave van het Hèjs Nèjs heb je het 
persoonlijke relaas kunnen lezen van gastschrijver 
Sjef Smeets (68) over de stamceltransplantatie die 
hij in 2014 onderging, nadat bij hem acute leukemie 
was vastgesteld. Deze transplantatie redde hem het 
leven, zodat we hem nu nog steeds in ons midden 
hebben. Sjef ontving mooie reacties op zijn bijdrage 
en mogelijk zelfs de aanmelding van nieuwe donoren. 
Een actie waarvoor hij zich sinds zijn genezing inzet 
via de stichting Matchis. 

Hij ontving zo ook een reactie van iemand in Heijen 
die zelf stamcellen had gedoneerd en Sjef vroeg ons 
of daar misschien een mooi interview in zou zitten. Wij 
zagen daar zeker wat in, op voorwaarde dat Sjef als 

ervaringsdeskundige ook bij dit interview aanwezig zou 
zijn. Daar ging Sjef mee akkoord en dus bemiddelde hij 
voor ons bij deze persoon. Het bleek om René Lambregts 
(66) te gaan. René woont aan de Kasteelstraat met 
zijn vrouw Ineke.  En met de twee honden (Kono en 
James) die voor het bezoek van jullie, voor honden 
een beetje bang uitgevallen, verslaggever even een 
“functie elders” in de serre hadden gekregen. René is 
stamceldonor geweest in 2003 voor een 5-jarig jongetje. 
Meer gegevens over de ontvanger heeft hij niet. 

HOE BEN JIJ STAMCELDONOR GEWORDEN, RENÉ?
René vertelt: “Ik was al jaren bloeddonor en ik zag daar 
in 1998 een keer een folder liggen over stamceldonatie. 
Ik ben daarop naar een voorlichtingsavond gegaan en 
het leek mij wel wat, dus ik meldde mij aan. Ik moest 
toen bloed afstaan en de gegevens hiervan gingen in 
een wereldwijde databank. En dan is het afwachten of 
er ergens een zieke is waarvan de stamcellen matchen 

INTERVIEW 
DORPSBEWONERS
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met die van jou. Sommige donoren horen er nooit 
meer wat van, maar enige jaren later bleek er met mij 
toch een match te zijn. Ik kreeg een telefoontje of ik 
beenmerg, want zo heette dat toen, af wilde staan. Ik 
ging naar het Radboud ziekenhuis, gaf bloed en kreeg 
een intakegesprek en een uitgebreide gezondheidstest. 
Ik had de hele tijd heel fijn contact met Edith Koopmans, 
zij was mijn aanspreekpunt in de hele procedure.

De koerier die mijn bloed ophaalde voor onderzoek 
stond al klaar en daardoor werd het intakegesprek 
daarna pas gevoerd. Vond ik niet erg. 

Een aantal weken later hoorde ik dat er inderdaad een 
match was tussen mijn beenmerg en dat van een 5-jarig 
jongetje ergens ter wereld. Bij elke stap in de procedure 
werd mij gevraagd of ik nog wel door wilde gaan. Je 
kunt op elk moment stoppen, maar ik vind dat wanneer 
er een match is, je niet meer terug kunt. Mijn beenmerg 
mocht ook niet in Nijmegen gebruikt worden, dus stel 
dat het voor een Nijmeegse zieke zou zijn, zou de 
afname in een ander ziekenhuis moeten plaatsvinden, 
dit er voorkoming van belangenverstrengeling. Donatie 
is anoniem, dat heeft ook te maken met het feit dat je 
niet kunt aangeven wie de stamcellen wel of niet mag 

ontvangen. Hiermee willen ze discriminatie en ook 
chantage voorkomen. 

Als je in zo’n voorbereidende procedure voor donatie zit, 
gaan de deuren wijd open en word je overal in het ziekenhuis 
met voorrang behandeld bij de keuring, röntgenfoto’s, 
onderzoek bij de arts enzovoort. Je moet 100% gezond 
en fit zijn. Tijdens mijn gesprek met de anesthesioloog 
maakte ik hem duidelijk dat ik opzag tegen de narcose 
en de misselijkheid na afloop. De anesthesioloog bezwoer 
dat ik nergens last van zou hebben. 

Dan is het wachten tot de ontvanger klaar is en dan volgt 
er nog een laatste keuring door de artsen die de ingreep 
uitvoeren. Om 05.15 uur op de dag van afname ging ik 
met de door de Beenmergbank geregelde taxi naar het 
ziekenhuis. Als dat ziekenhuis ver weg is wordt voor 
de donor en zijn/haar partner een hotelovernachting 
geregeld. Op de afdeling oncologie kreeg ik medicatie 
om rustig te worden en werd ik gereed gemaakt voor 
de ingreep. Het beenmerg werd met een soort van 
rietje opgezogen uit de platte bekkenbotten. Het mag 
eventueel ook met plaatselijke verdoving maar dat 
was niet aan te raden, omdat je in een soort van rare 
knik op de operatietafel moet liggen. Dat is niet lang 

De ontroerende tekst in de kaart
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vol te houden als je bij kennis bent. Na afloop van de 
operatie, toen ik weer bij kennis was, kwamen de twee 
artsen langs en zeiden “Wij zijn u zó dankbaar dat u 
dit heeft gedaan!” Ja, dat geeft wel een goed gevoel. Ik 
ben inderdaad helemaal niet ziek geweest en dezelfde 
dag mocht ik weer naar huis. Een paar blauwe plekken, 
dat was alles wat ik eraan overhield.”

Uit het beenmerg dat afgenomen is bij de donor worden 
de stamcellen gefilterd. Van de afgenomen hoeveelheid 
beenmerg blijft uiteindelijk maar een vingerhoedje aan 
stamcellen over. Dit wordt per koerier in vliegende 
vaart vervoerd naar de ontvanger. Er blijkt een enorme, 
haast militaire organisatie achter te zitten, want het 
moet elkaar precies opvolgen. De koerier rijdt naar 
Schiphol, gaat met zijn kostbare cellen het vliegtuig 
in en wordt op de plaats van bestemming opgehaald 
door een delegatie van het ziekenhuis. De koerier geeft 
hoogstpersoonlijk de stamcellen af bij de behandelende 
artsen van de zieke, die dan al helemaal klaar is voor 
de ontvangst van de cellen. 

René heeft, en dat is heel bijzonder, via Edith een 
kaart ontvangen van de dankbare ouders van het 
kindje dat door zijn stamcellen genezen is. Deze brief 
is heel kostbaar voor hem, maar wij mogen ‘m toch 
zien. Het lijkt erop dat de kaart zelf gemaakt is. In het 
begeleidende briefje zijn de namen van het kindje en 
de familie “gedelete” maar dat is logisch in zo’n geval. 
Een emotioneel moment, het besef dat je iemands 
leven hebt gered. 

"René heeft, en dat is heel bijzonder, 
via Edith een kaart ontvangen van de 

dankbare ouders van het kindje dat door 
zijn stamcellen genezen is"

Bij het verlaten van het ziekenhuis, na afloop van de 
ingreep, kreeg René van Edith nog een mooi beeldje 
mee, dat nu al jaren in de huiskamer staat. 

Na enkele jaren bleek er weer een match te zijn, nu met 
een 3-jarig meisje. René aarzelde geen moment en ging 
weer het traject in. Tot zijn grote spijt kreeg hij vrij snel 
daarna het bericht dat het niet meer hoefde, het kindje 
was overleden. Het doet hem zichtbaar nog steeds pijn. 
René: “Is er een match, en dan kan het betreffende kind 
het niet meer aan. Je weet dat de ouders en de rest van 
de familie het bericht krijgen, we hebben een donor 

gevonden en dan blijkt het toch te laat te zijn. Ja ook 
dit kan gebeuren. Ik denk er nog wel eens aan.” 

DE MEDISCHE WERELD ZIT NIET STIL
Nu, zoveel jaren later, is er op het gebied van 
beenmergtransplantatie heel veel veranderd en 
verbeterd. Het heet nu ook geen beenmergtransplantatie 
maar stamceltransplantatie. Beenmergtransplantaties 
komen nog maar in 15% van de gevallen voor. Waar 
in het verleden eerst het stamcelbevattende beenmerg 
uit de bekkenbotten werd gehaald, is het nu mogelijk 
deze rechtstreeks uit het bloed van de donor te filteren 
en zelfs uit de navelstreng van pasgeboren baby’s. Sjef 
vertelt hierover: 

“Bij afname van stamcellen uit het bloed van de 
donor wordt hem of haar eerst een medicijn gegeven 
waardoor het beenmerg meer stamcellen aanmaakt en 
daardoor ontstaat er dus een teveel aan stamcellen 
in het lichaam. Die overbodige cellen komen terecht 
in de bloedbaan. En dán kan afname van stamcellen 
plaatsvinden. Bij de donor worden via een in infuus 
in de ene arm, uit het stamcelrijke bloed met een 
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Een bekend Joods spreekwoord luidt: “Wie één mensenleven redt, redt de 
hele wereld” Deze spreuk staat op een plaquette die is ingemetseld bij de 
ingang van het Schindler Museum in Krakow.
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filterapparaat, de stamcellen gefilterd en het gefilterde 
bloed gaat via een infuus in de andere arm weer 
terug naar de donor. De gefilterde stamcellen gaan 
vervolgens op reis naar de ontvangende patiënt, waar 
ook ter wereld. De ontvangende patiënt heeft dan al 
een zware chemokuur ondergaan. 

Ik heb maanden moeten wachten op een match en toen 
bleek deze te komen uit de navelstreng van een baby. 
Ontvangen gaat via een infuus. Je hebt als ontvanger 
geen enkel contact met de donor, dus deze baby zal 
nooit weten dat hij of zij mijn leven heeft gered.”

"Je hebt als ontvanger geen enkel 
contact met de donor, dus deze
baby zal nooit weten dat hij of

zij mijn leven heeft gered"

Tegenover ons zitten twee dankbare, toch licht 
geëmotioneerde heren. Het is natuurlijk nogal wat. De een 
heeft een nieuw leven ontvangen, de ander heeft iemand 
een nieuw leven gegeven. Hoe mooi is dat. Sjef: “Je helpt 
niet alleen een zieke, maar ook de hele familie en de 
mensen om de patiënt heen.” René heeft zijn donatie nooit 
aan de grote klok gehangen, dat vond hij niet nodig. Sjef 
vond van wel, want hij was een ontvanger. En al is René dan 
wel niet zijn donor, toch merk je aan hem dat hij in René 
een beetje de verpersoonlijking ziet van zijn nieuwe leven. 
Dit gaat wel heel diep, maar zo kwam het op ons over.

Je redt mensenlevens, dat is de insteek van de immense 
organisatie Matchis, die de hele procedure van 
stamceltransplantatie organiseert en begeleidt.

JACOB
Na afloop van het interview waren we allemaal een beetje 
onder de indruk van het verhaal. Dan is het leuk dat er 
een kleinkind rondscharrelt dat voor wat ontspannen 
momentjes zorgt. Het is de 2-jarige Jakob, de zoon van Tari 
en Auke waar opa en oma vanmiddag op passen.

Mocht je nu denken stamceldonatie, dat is misschien 
ook wel iets voor mij en ben je jonger dan 55 jaar, dan 
kun je contact opnemen met Sjef. Zijn mailadres is  
sjef@smeetsgroep.com.

Klasse, heren!

De kostbare kaart de René ontving van het 
kindje en zijn ouders.

Beeldje dat René ontving na zijn donatie
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Transportbedrijf 
Gebroeders Boumans
Een kleine 100 jaar geleden begon de oude generatie gebroeders 
Boumans naast hun gemengde landbouwbedrijf een vervoersbedrijf. 
Circa 1926 werd de eerste vrachtauto aangeschaft. Het meeste 
werk deden de gebroeders zelf, maar er werden ook hulpen van 
buiten ingeschakeld, zoals neef Grad van Triel, Alwies Franzmann, 
Drik Verhofstadt, Gerrit Kerkhoff en Mat Verheyen (Snejjer Mat). In 
principe werd alles vervoerd: bouwmaterialen, landbouwproducten, 
maar ook levend vee. Verder werden hand- en spandiensten 
verricht voor de wegenbouw. Melk werd opgehaald in ‘tuiten’ en 
naar melkinrichting St. Joseph in Venlo gebracht. Tijdens WOII 
werd bijna al het bedrijfsmaterieel gevorderd en na terugkomst 
van de gedwongen evacuatie bleek hun huis afgebrand. Op de 
ernaast gelegen grond werd later een nieuwe boerderij gebouwd. 
Thei (vader van Dien, Piet, Herman, Gerrit en Toon) kreeg niet lang 
hierna de beschikking over de eerste vrachtauto van na de oorlog: 
een GMC van het Amerikaanse leger, later volgde nog een Bedford 
van het Engelse leger. In 1947 werd vader Thei aangereden door een 
vrachtauto bij werkzaamheden achter het pand van garage Jetten 
aan de Zandstraat. Hij overleefde dit niet. Zoon Piet was hierbij 
aanwezig en pas 19 jaar. Hij zou naar Nederlands Indië moeten,  

 

 

maar kreeg vrijstelling van dienst en een meerderjarigverklaring 
om het bedrijf voort te zetten. Dit gebeurde onder de naam 
Transportbedrijf Weduwe Th. Boumans. Verschillende vrachtauto’s 
werden aangeschaft. De nieuwe Bedford van 1953 werd vrijwel 
meteen gevorderd in verband met de watersnoodramp in Zeeland. 
Alles werd weer vervoerd. Toen Piet in 1955 de vereiste vakdiploma’s 
had gehaald en daarbij een middenstandsdiploma, werd het 
bedrijf omgezet in Transportbedrijf Gebroeders Boumans. Het 
werk op de boerderij ging ook door. Door economische malaise, 
schaalvergroting (kleine bedrijven werden opgekocht) en ziekte is 
in oktober 1973 het bedrijf beëindigd en verkocht aan Thei Verhaegh 
uit Horst. Voorwaarde daarbij was dat Toon bij hem in dienst kon 
komen als chauffeur voor de Nutriciaproducten. Dat heeft hij nog 
twee jaar gedaan. Later is hij, als enige van de gebroeders Boumans, 
tot zijn pensioen vrachtwagenchauffeur gebleven.

Ongeveer 100 jaar geleden……

FOTO 1
Omstreeks 1936, foto gemaakt in Nunspeet. Links op de foto 
Math. Verheijen (Snejjer Matje) en rechts Grad van Triel. Kind 
achter stuur en man helemaal rechts: mensen uit Nunspeet.

FOTO 2
Van links naar rechts: Vader Thei, Toon, moeder Marie, Stien 
Rühl (hulp in de huishouding), Herman, Piet en Gerrit.. 

FOTO 3
Aanhangwagen lossen bij brouwerij in Gulpen

FOTO 4 
Voor het nieuwe huis van 1948. V.l.n.r. Piet, Toon, Marie, Gerrit 
Reintjes en zijn zus Marie, Gerrit met paard en Herman. Auto’s 
v.l.n.r. Duitse Ford (1961), Engelse leger Bedford (1945) en 
Amerikaanse Ford (1949). Deze laatste was de eerste nieuwe 
auto van na WO II
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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

COLOFON

ALGEMEEN ALARMNUMMER
(ambulance, brandweer, politie)  112

POLITIE
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

WIJKAGENTEN
Maikel Brouwers
maikel.brouwers@politie.nl  06-22557760

Anthony van Baal
anthony.van.baal@politie.nl  06-11356053

Deze nummers NIET GEBRUIKEN in spoedgevallen. 
Bel in geval van spoed: 112

BOA’S
Tijdens kantooruren gemeentehuis  0485-494141, 
anders algemeen 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

SPOED  0485 - 512490
BUITEN KANTOORUREN
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

APOTHEEK
Medsen Apotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

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

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

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

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

STORINGEN
Gas en elektriciteit   0800 - 9009
Water (WML)  0800 - 0233040

MILIEUKLACHTEN
Milieuklachtentelefoon  043 - 3617070

THUISZORG
Thuiszorg Pantein  0900 - 8803
Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

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

AGENDA
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3

In deze agenda zijn de activiteiten opgenomen die 
zijn gepland en op dit moment (7 februari) 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.

ZONDAG 27 FEBRUARI
14.00 uur Dorpskamer

Gezellige zondagmiddag

ZONDAG 27 FEBRUARI
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
10.30 uur D'n Toomp

Hèjs Nèjs Babyfotoshoot

ZONDAG 6 MAART
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - Merselo 1

ZONDAG 13 MAART
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - Vios '38 1

MAANDAG 21 MAART
13.30 uur D'n Toomp

KBO afd. Heijen jaarverdagering

DINSDAG 22 MAART
Zij-Aktief

Filmavond in diverse plaatsen

WOENSDAG 23 MAART
KBO afd. Heijen Bedevaart Smakt

VRIJDAG 1 APRIL
10.30 uur Dorpskamer

Koffie-uurtje dorpsondersteuner

ZONDAG 3 APRIL
11.00 uur D'n Toomp

Zonnebloem afd. Heijen Hobbybeurs

WOENSDAG 6 APRIL
Zij-Aktief

Stadsdichter Piet Tunnesen

DONDERDAG 7 APRIL
14.00 uur D'n Toomp

KBO afd. Heijen Kienen

ZONDAG 10 APRIL
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - SV Oostrum 1

ZONDAG 24 APRIL
14.30 uur Sportpark "De Heikamp"

V.V. Heijen 1 - EWC '46 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.


