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3INTRODUCTIE

Op de cover een opname van de Floriade en in de header een impressie 
in de vorm van vier foto’s van het fraais dat hier te bewonderen was. Ook 
voor de column was de Floriade een bron van inspiratie.

Door een tweetal attente lezeressen werden we gewezen op een fou-
tieve vermelding onder de foto met de vier onderwijskrachten (artikel 
over Wim Vullings in september). Het zou niet gaan om juffrouw Wonders, 
maar om juffrouw Doortje Nas uit Gennep.

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het artikel over de oude kerk, waarover een 
drietal Heijenaren herinneringen hebben opgehaald. Interessant is het artikel over Ri-
chard Deenen, een echte Heijenaar, met boeiend werk en idem hobby. Ook staan we 
stil bij een 25-jarige vereniging: VCRH. De vaste rubrieken ontbreken –uiteraard- niet. 

Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Floriade: bron van inspiratie!

In de media lees ik: De Nederlandse Tuinbouwraad wil in binnen- en 

buitenland het imago van de Nederlandse tuinbouw bevorderen en 

de afzet van tuinbouwproducten ondersteunen. Het belangrijkste 

middel om dit doel te bereiken is de Wereldtuinbouwtentoonstel-

ling Floriade. De eerste Floriade vond plaats in 1960 te Rotterdam; 

hierna volgde Amsterdam in 1972 en 1982, Den Haag/Zoetermeer 

in 1992 en Haarlemmermeer in 2002. Of het doel gehaald wordt zal 

nog moeten blijken. En dan hoor je geluiden: er moet een hoop geld 

bij en ook onze gemeente Gennep is bij de organisatie betrokken 

via het samenwerkingsverband met zes andere Noord-Limburgse 

gemeenten. Maar zoals met zoveel zaken gaan ook hier de kosten 

voor de baat uit. En ook al zou er op korte termijn geld bij moeten, 

de uitstraling van zo’n evenement is enorm.

Met eigen ogen heb ik al het fraais mogen aanschouwen. Op de 

grens van zomer en herfst toog ik er met mijn lief, mijn zwager 

en schoonzus per fiets naar toe (voor de duidelijkheid: alleen de 

laatste 9 kilometer gingen per fiets). Dat bleek erg praktisch, omdat 

je vlak bij de ingang op een ruime fietsparkeerplaats de tweewieler 

kwijt kon. Vervolgens de voetbrug over de A73 passeren en een we-

reld van prachtige bloemen en planten lag voor onze voeten.  Ook 

tal van landen van over de hele wereld presenteerden zich, er was 

muziek, er was dans. Prachtig aangelegde parken maar ook presen-

tatie van groenten en fruit. Ik hoorde meerdere malen mensen zeg-

gen, dat ze zin kregen om weer zelf groenten te gaan verbouwen.

Het internationale sfeertje was een aardigheid: de presentaties, 

maar ook de bezoekers uit verre en nabije landen, zorgden daar-

voor. Speciaal op deze dag was de ontvangst van Bhutan. De Neder-

landse gastvrouw sprak de vertegenwoordigers uit dit verre land 

(ergens in de buurt van India, Nepal), toe in jaloersmakend perfect 

Engels. Een zakje Nederlandse tulpenbollen gaat mee naar Bhutan. 

Deze geven binnenkort in Bhutan hun prachtige, nu nog latente, 

kleuren prijs.

Met een gevoel van: wat kunnen mensen toch mooie dingen organi-

seren als de wil om samenwerken er is en wat leidt dat tot inspiratie 

bij velen, zochten wij onze fietsen weer op, maar niet voordat we 

een jeugdfanfare en een Venloos dweilorkest hadden beluisterd. 

Het was, kortom een prachtige dag, die we aan de ketting van bij-

zondere ervaringen kunnen rijgen. 

Wist u overigens dat Venlo en de Noord-Limburgse gemeenten in 

vervolg op de Floriade in 2013 de Hoofdstad van de Smaak vor-

men? U zult er over lezen in het Hèjs Nèjs.

Fanfare EMM vol blijdschap

COLUMN EN VERENIGINGS- EN ANDER NIEUWS 4

Op donderdag 4 oktober vond in het Trefpunt 

in Milsbeek de jaarlijkse ledenvergadering van de 

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, afdeling 

Gennep, plaats. Tijdens deze vergadering moch-

ten zes genomineerden voor een bijdrage uit het 

Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid geduren-

de twee minuten het idee toelichten waarvoor zij 

zich in willen zetten. Fanfare EMM was één van de 

genomineerden. Er werd gevraagd om een bijdra-

ge voor de interne muziekopleiding voor jeugdle-

den. Dankzij de indrukwekkende presentatie door 

Wilco Hermsen en de vele stemmen die wij op 

onze inzending hebben mogen ontvangen, werd 

het hoogste bedrag van de avond toegekend aan 

fanfare EMM: 3.673,66 euro!!

Fanfare EMM bedankt alle bij de vergadering 

aanwezige leden voor hun steun, Wilco voor 

zijn presentatie en de Rabobank voor deze zeer 

welkome financiële steun. 

Susanne Martens

Bestuur Fanfare EMM

Susanne Martens, secretaris van Fanfare EMM 
neemt de prijs in ontvangst van Henry van Eldijk 
van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
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De avonden worden weer langer en we  kunnen ons zo langzamerhand gaan richten op het komende caranavalsseizoen. 

Agenda’s vullen zich weer met afspraken voor het winterprogramma. Wanneer het u nog niet bekend was noteert u dan 

in ieder geval alvast in uw agenda de data van de zittingsavonden 2012. Want op vrijdag 14 en zaterdag 15 december 

spettert het er weer van af op de bühne bij Jan de Valk. Dit jaar met maar liefst 3 tonpraters die hoge ogen gooiden bij 

de Brabantse buutkampioenschappen 2012. Verder laten we jullie graag kennis maken met een muzikale, humoristische, 

cabaretachtige lekkernij. Bereid je maar voor op dit trio want dit wordt smullen.

En…. natuurlijk zijn we trots op onze eigen Heijse talenten. Gewone mensen met bijzondere kwaliteiten. Er borrelt weer 

van alles aan inspiratie, dus dat belooft weer wat!!  

Al die artiesten staan er graag en ze doen dit allemaal voor u! Ze willen hun talenten laten zien, hun steentje bijdragen 

maar wat ze vooral met u willen delen is de lach, het gezellig samen zijn, een fijne avond. 

Kortom de zittingsavonden staan weer voor een avondje ontspanning waarin humor, dans, muziek en niet te vergeten 

(Heijse) zang, de boventoon voeren. Want net als vorig jaar sluiten we de avond af met “eigen” live zang. Bekende en 

onverwacht bekende Heijse zangers en zangeressen laten zich horen. Vanzelf zingt en danst u mee. Zitten is er dan niet 

meer bij. 

Wij zien graag dat het succes van vorig jaar zich herhaalt en rekenen uiteraard weer op u als enthousiast publiek. Dus kom 

op zaterdag 1 december tussen 11.11u – 12.11 uur naar café-zalen Schuttershof om een kaartje in de voorverkoop te 

bemachtigen. Het voordeel is dat ze dan maar €10,00 p.p. kosten en er een stoelreservering aan gekoppeld zit. Er mogen 

maximaal 11 kaartjes per persoon worden toegewezen. Na deze dag zijn de eventuele overige kaarten nog te koop bij 

Marion Peeters. Zij is ’s avonds te bereiken op tel. 06-14281505. Op de dag van de voorstelling kunnen kaarten in de zaal 

tegen een tarief van €13,00 p.p. worden gekocht.

De Zittingsavondcommissie:

Theo Driessen, Ad van Zitteren, Dirk Ronnes, Marion Peeters, Ryanne Hermsen

Op zaterdag 3 november vindt in Gemeenschapshuis D’n Toomp een uitwisselingsconcert 

plaats dat wij de naam “Feeling Good” hebben gegeven. Graag willen we u trakteren op 

een fijne muzikale avond. De gastverenigingen die zullen optreden zijn Muziekvereniging 

Boxmeersche Harmonie en Fanfare Wilhelmina uit Groesbeek. 

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Heijse Zittingsavonden 2012
Groots entertainment in een klein dorp

Uitwisselingsconcert “Feeling Good”
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Elke dinsdagmiddag komt een groep ouderen bijeen voor een 

ontspannende yogales. Deze les wordt in d’n Toomp gegeven 

door Minette Jacobs en duurt van 14.00 tot 15.00 uur. Daarna is 

er koffie in de bar voor de liefhebbers. Twee leden, Wim Linssen 

en Jan Hermsen, hebben in augustus dit jaar een huifkartocht 

georganiseerd voor de hele club. De rit ging door het hele 

buitengebied van Heijen waarbij Wim de groep op verhalen 

trakteerde over dit mooie gedeelte van ons dorp. De paarden en 

de huifkar kwamen van Hans Thijssen van Manege Bergemo. De 

huifkar was uitgerust met stevige kussens zodat de tere botten 

van de leden niet door elkaar gehusseld werden….

Bij Carpe Diem werd gestopt en genoot men van een heerlijke 

barbecue. Na afloop bracht de huifkar het gezelschap weer 

terug naar Heijen. Het was gezellig, aldus de leden. 

Jan Hermsen.

Na een lange zomervakantie is ons kienseizoen weer aange-

broken! Onze kienmiddag is voortaan de eerste donderdag-

middag van de maand, en wel in ons gemeenschapshuis ‘d’n 

Toomp’. De eerste kienmiddag is op donderdag 4 oktober, 

dan op 8 november, 6 december, 3 januari 2013, 31 janu-

ari, 7 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni. Tijdens 13 rondes speelt 

u voor prijzenpakketten met verschillende levensmiddelen. 

De hoofdprijs van deze kienmiddag is een cadeaubon van 

10 euro aan levensmiddelen geschonken door Jos van onze 

Troefmarkt in Heijen. U bent van harte welkom op onze 

kienmiddagen. De zaal is vanaf 13.30 open en we beginnen 

om 14.00 uur tot 16.30 uur.

Tot dan! Groetjes, 

Annie de Rijck, tel: 513193  

Truus lamers,   tel: 531273

Mientje van Lin.

Uitstapje Yoga groep

Beste leden van de K.B.O.

Carnavalsvereniging "De Wortelpin" organiseert 

wederom een busreis naar Maastricht op den 

elfde van den elfde, de traditionele opening van 

het carnavalsseizoen. Geïnteresseerden kunnen 

zich tegen betaling van € 15,00 opgeven bij Café-

Zalen Schuttershof.

De bus vertrekt om 9.00 uur en er kunnen 

ongeveer 70 personen mee.  Vol is vol.

Carnavalsvereniging 
“De Wortelpin” naar 
Maastricht 



Richard

Richard is de zoon van Theo en Annemie Deenen 

en is inmiddels 29 jaar oud. Hij werd geboren in de 

Meidoornstraat. Vader en moeder bouwden achttien jaar 

geleden een nieuw huis aan de Dennenlaan en Richard 

verhuisde uiteraard mee. Na de basisschool ging hij naar het 

Hezeland College en vandaar naar de MTS in Nijmegen. Hij 

deed de opleiding werktuigbouwkunde. Richard had veel 

interesse in metaaltechniek en dacht dat hij hier misschien 

zijn toekomst wel in zou vinden. Vader Theo was echter 

in het jaar 1999 een eigen tandtechnisch laboratorium 

begonnen. Tijdens zijn studie aan de MTS begon Richard 

zich langzamerhand ook voor het mooie vak van zijn vader 

te interesseren. Na goed overleg begon Richard na de 

MTS met de opleiding voor tandtechnicus in Antwerpen. 

Dit is een tweejarige opleiding, die in Nederland alleen 

op parttime basis wordt gegeven.  En dan duurt het vier 

jaar voor je het diploma hebt. Richard koos dus voor de 

fulltime opleiding en had twee mooie jaren in Antwerpen. 

Toen hij zijn diploma had stroomde Richard in. Vader zag 

dat Richard goed werk verrichtte en gaf hem daardoor 

het vertrouwen. Hij mocht zijn gang gaan. Richard begon 

aan de parttime opleiding Specialisatie Tandtechniek in 

Nieuwegein. Omdat hij het contact met patiënten miste is 

hij direct toen hij deze opleiding afgerond had, begonnen 

aan twee nieuwe opleidingen: De 4-jarige opleiding tot 

Richard 

Deenen: 
wees zuinig 

op je gebit, 

tot de

laatste tand!
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Deze keer in het Hèjs Nèjs een interview met een van onze vaste adverteerders, Deenen Tandtechniek. 

Het bedrijf Deenen Tandtechniek is gevestigd in Gennep, maar de eigenaren, vader en zoon Deenen wo-

nen beiden in Heijen. We hebben een gesprek met zoon Richard, woonachtig aan de Hoofdstraat in het 

pand waar Doortje en Dries Kessels café De Roskam hadden. Richard is bovendien ook een liefhebber 

van de legendarische Toyota Landcruisers. Kortom, hier zit een mooi onderwerp in voor ons blad.

Vader zag dat Richard goed werk 
verrichtte en gaf hem daardoor het 

vertrouwen. Hij mocht zijn gang gaan. 

INTERVIEW



Protheticus aan de Hogeschool Utrecht. Hier leerde hij 

de fijne kneepjes van het aanmeten van gebitsprotheses. 

En daarnaast deed hij de opleiding Klinisch Prothese 

Techniek (KPT) bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Een 

Protheticus is in staat geheel zelfstandig gebitsprotheses 

aan te meten en vervaardigen. Het viel Richard niet 

altijd mee om zijn werkzaamheden in het laboratorium 

te combineren met de extra studies, maar door stug 

volhouden heeft hij beide diploma’s in de wacht weten te 

slepen. Hoewel Richard alle disciplines beheerst is hij in de 

praktijk de deskundige op het gebied van gebitsprotheses 

en frames, zijn vader meer op het gebied van de kronen 

en bruggen. 

Wat doet een tandtechnicus nu precies?

Richard: “Voor praktisch alle tandartsen in de omgeving 

fabriceren wij in ons tandtechnisch laboratorium 

gebitsprotheses, bruggen, kronen, frames enzovoort. 

De weg naar ons via de tandarts was gebruikelijk. Maar 

tegenwoordig mogen wij als Tandprothetisch Praktijk de 

protheses zelf aanmeten. Ook het opvullen van protheses 

kan bij ons rechtstreeks gebeuren. Alleen het onderhoud 

en verwijderen van kiezen en tanden is het werk van de 

tandartsen, dat mogen wij niet. Je kunt dus ook rechtstreeks 

voor een prothese naar ons bedrijf komen. Wij repareren ze 

ook. Je kunt hiervoor zonder afspraak bij ons binnenlopen. 

De reparatie kan meestal meteen worden uitgevoerd. Er is 

niets zo vervelend als zonder gebit rond te moeten lopen! 

Door de samenwerking met onze implantoloog kun je bij 

ons ook terecht voor het plaatsen van implantaten, en de 

daarbij behorende prothese, het zogenaamde klikgebit. 

Onze prioriteit is topkwaliteit leveren. Daarom werken 

wij ook met de beste materialen. We horen om ons heen 

dat het met een groot aantal laboratoria slecht gaat, alleen 

omdat ze slechte kwaliteit materiaal leveren. Voor te veel 

geld. Daar passen wij voor.”

Wat is het mooie aan je vak?

Richard: “de meeste mensen realiseren zich het niet, maar 

een tandtechnicus kan op een subtiele, onzichtbare manier 

esthetische veranderingen in je gezicht aanbrengen. Door 

een goede prothese kunnen bijvoorbeeld rimpels rond je 

mond of plooien in je wangen zachter worden of zelfs ver-

dwijnen. Dat te bereiken is onze uitdaging. Verder letten we 

natuurlijk ook op de kleur van de tanden en de huidskleur. 

Die bepalen ook de uitstraling in het gezicht.  

Richard waarschuwt ons ook voor het bleken van je gebit. 

Dat is tegenwoordig heel populair maar ontzettend slecht. 

En hij zegt “er gaat niets boven je eigen tanden! Wees 

er zuinig op!” Het vak van tandtechnicus is ook bepaald 

geen van 9 – 5 baan. Iedere dag is anders. Het werk is 

zeer afwisselend, boeiend en als de klant blij is, ook heel 

bevredigend.”

INTERVIEW 9

Wij repareren de gebitsprotheses 
ook. Je kunt hiervoor zonder af-

spraak bij ons binnenlopen.

Wordt vervolgd op blz 10

Door een goede prothese kunnen 
rimpels rond je mond of plooien 
in je wangen zachter worden of 

zelfs verdwijnen.

Richard en Theo Deenen in hun laboratorium



Hoe ziet je toekomst er uit?

Richard: “het bedrijf draait goed en we staan op punt om 

het uit te breiden. Naast het bestaande Tandtechnisch 

Laboratorium komt hier nu ook een Tandprothetische 

praktijk . We zijn de mogelijkheden hiervoor nog aan het 

onderzoeken. De ruimte wordt namelijk te krap. Het is de 

bedoeling dat wij ook een tandarts en een mondhygiëniste 

gaan huisvesten. We zijn al van twee naar vijf medewerkers 

gegaan de laatste jaren, maar het moet nog wat groter. 

Ik wil ook alle ontwikkelingen op mijn vakgebied goed 

bijhouden. Ben een beetje terughoudend als er grote 

veranderingen worden aangekondigd. Want niet iedere 

nieuwe ontwikkeling is meteen goed. Eerst wil ik zekerheid 

hebben dat bijvoorbeeld een nieuwe kroontechniek goed 

is. Anders gaat zo’n kroon maar vijf jaar mee in plaats van 

tien jaar of langer. Kwaliteit bepaalt de levensduur van de 

voorzieningen en de toekomst van ons bedrijf.” 

Je woont in het huis van Dries en Doortje 

Kessels, hoe kwam dat zo?

Richard: “ik was eigenlijk op zoek naar een boerderijtje 

aan de rand van het dorp, dat ik zou kunnen verbouwen. 

Maar ja, aan de randen van Heijen verrijzen steeds meer 

industrieterreinen, dus dat schoot niet op. Ik heb in ver-

band met mijn hobby veel ruimte nodig en ik wilde per se 

in Heijen blijven wonen. Toen werd ik getipt dat het café 

De Roskam van Dries en Doortje Kessels te koop stond. 

Na enige keren op en neer er langs gereden te zijn was mij 

al opgevallen dat het een huis is met veel grond. 

Ik ben er naar toe gegaan en eenmaal binnen was ik ver-

kocht. Helemaal verliefd! Ik heb het pand met tapkast en 

al overgenomen. Het opknappen is wel een tienjarenplan 

hoor, maar het plan zit wel al helemaal in mijn hoofd! 

Ik ben nu begonnen met het terrein rondom het pand, 

maar ik moet ook nog het dak vernieuwen, de muren 

isoleren, nieuwe ramen enzovoort. Waar jullie nu zitten (in 

de oude huiskamer van Dries en Doortje – red.) komt 

de keuken. In het café komt mijn huiskamer. Mijn vrienden 

hopen echter dat de tapkast niet uit het huis verdwijnt! Af 

en toe sluit ik ‘m nog wel eens aan bij een feestje. Kan de 

bierleiding weer eens doorgespoeld worden!”

De Toyota’s

Iedereen die Richard kent weet dat hij een grote passie 

heeft voor de Toyota Landcruiser. Samen met vriend René 

van Velthoven heeft hij al menig uurtje gebouwd aan een 

raceauto, waarmee het tweetal ook rally’s heeft gereden. 

Het is een kanariegele fourwheel drive racemonster.  De 

auto is opgebouwd uit twee delen: het onderstel is van een 

Toyota landcruiser  compleet met supergrote, dikke banden. 

De carrosserie is van een “snoek”, de karakteristieke Ci-

troën DS. Hij klust nog steeds in de garage van René, maar 

het pand waar hij nu woont, is zo groot dat hij er in de 

toekomst een eigen ruimte voor deze hobby kan creëren. 

Richard bezit twee zelf gerestaureerde Toyota Landcruisers 

10 INTERVIEW

Ik heb het pand met tapkast en al 
overgenomen

Waarom Toyota, vragen wij. 
“Vanwege de topkwaliteit,” meent 

Richard.



en daar is hij zeer zuinig op. Een ervan mag zelfs in de 

winter helemaal niet buiten staan! Waarom Toyota, vra-

gen wij. “Vanwege de topkwaliteit,” meent Richard. “Net 

als dat ik alleen genoegen neem met topkwaliteit als het 

gaat om gebitsprotheses, bruggen en kronen, wil ik ook 

alleen maar topkwaliteit als het om auto’s gaat.” Richard 

heeft ook een webwinkel. Hij importeert originele Toyota 

Landcruiser onderdelen rechtstreeks van de fabriek uit 

Japan en kan daardoor concurrerend leveren. Kijk maar 

eens op zijn website: www.landcruisershop.com. Richard 

maakt zich ook verdienstelijk bij de voorbereidingen van 

het Heisafeest. En hij volgt alles wat er in Heijen te doen is.

En tot slot: Richard’s eigen gebit?

Daar valt voor het bedrijf geen cent aan te verdienen! 

Richard’s gebit staat kaarsrecht in zijn mond. De tanden en 

kiezen zijn stralend wit en bevatten nog geen enkele vulling, 

laat staan een prothese… 

Zie foto op deze bladzijde. Is dit nu wel of geen reclame 

voor het bedrijf? U mag het zeggen!

Deenen Tandtechniek

2e Dwarsweg 50

6591XR Gennep

Tel: 0485-479071

Gsm : 06-46774514 

11PRIkbORD

Het bestuur van fanfare EMM maakt u erop attent 

dat wij heel graag een serenade komen brengen 

bij echtparen die 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn. Er 

bestaat hierover echter wat onduidelijkheid bij de 

inwoners van Heijen. Vandaar de volgende infor-

matie: Wanneer u graag een muzikale felicitatie wilt 

ontvangen, moet deze vraag vanuit het bruidspaar 

zelf of van de familie komen. Tot onze spijt kunnen 

wij niet alle gouden bruiloften in de gaten houden!

Daarbij moeten wij ook vermelden dat het door-

gaan van een serenade afhangt van de bezetting 

die we op de gevraagde dag bij elkaar kunnen 

krijgen. Om teleurstellingen te voorkomen is het 

vroegtijdig aanvragen van een serenade dan ook 

een aanrader. 

U kunt contact opnemen met het bestuur van 

fanfare EMM,  fanfare-emm@live.nl 

Noot van de redactie: dit geldt ook voor interviews. 

Mocht u het op prijs stellen dat wij een gouden 

bruidspaar komen interviewen, dan horen wij dit 

graag.

Serenade van de fanfare bij 
uw gouden bruiloft?

De Eekhoornstraat floreert! Deze maand 
verwelkomen zij Sam, zoon van Maike de 
Goeij en Pascal Verpoort.

Welkom in Heijen!



Zondag 9 September was het dan zover, het Open Huis. Om 13.30 uur 
kwamen de eerste bezoekers en al gauw volgden er meer. Het was erg 
gezellig, buurtbewoners, kennissen, werkbegeleiders, mensen van de vrije 
tijd clubjes enzovoort enzovoort, ze kwamen allemaal.

We hebben geprobeerd om ondanks de drukte iedereen een rondleiding 
te geven. De reacties waren erg leuk; we hebben een erg ruim en modern 
huis gekregen, een huis dat past in deze tijd. Iedereen vond dat het erg 
mooi geworden is. Na de rondleiding stond er koffie en thee met iets 
lekkers klaar, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Het weer was 
geweldig, vandaar dat ons terras goed gebruikt werd.

Rond 16.30 uur was het afgelopen en gingen de laatste mensen naar huis.
Om 18.30 uur kregen we nog een bezoekje van "Die Original Maastaler" 
uit Heijen. Zij hebben nog een paar liedjes gespeeld.

Dit was erg leuk, en iedereen heeft er van genoten. We hebben veel 
cadeaus gekregen in de vorm van bloemen-, planten- vvv- en cadeaubon-
nen, snoep, koek en bloembollen. We kijken met zijn alleen terug op een 
zeer geslaagd "Open Huis" 

Wij willen graag iedereen bedanken!!!

Bas, Edmond, Jochem, Peter, Vera, Jeroen
Marcel, Bark, Edwin, Mark, Charles en Erwin
Boommarterstraat 7 

Open huis Boommarterstraat 5-7.

Afgelopen weekeinde is Marcel Willems, onze Heijse 
hoefsmid, tijdens de Nederlands kampioenschappen 
voor hoefsmeden, derde geworden! 
Dit is een topprestatie, mede ook omdat hiervoor 

hard getraind moet worden om het gevraagde ni-
veau te bereiken.

Wij feliciteren Marcel met deze uitzonderlijke prestatie!

Wij feliciteren: Marcel Willems

Op de verjaardag van oma Marga werd Isa geboren.
Op de foto de trotse dames;

Overgrootmoeder Mina Peters – Jacobs uit Haps.
Oma Marga van den Heuij - Peters uit Heijen.
Moeder Eefke Lamers – van den Heuij uit Gennep. 
Dochter Isa Lamers uit Gennep.

Onze hartelijke felicitaties!!

Vier generaties

13PRIkbORD



De VCRH vindt zijn oorsprong in de Volleybalclub Heijen 

die na vele jaren een bloeiend bestaan te hebben gehad 

toch wat in het slop was geraakt. Het aantal leden nam af 

en men moest een drastisch besluit nemen. In 1987 splitste 

de club zich op. De competitiespelers gingen een fusie aan 

met De Flamingo’s, maar de recreanten volleyballers voel-

den daar niet zo veel voor en richtten hun eigen Heijense 

recreanten volleybalclub op. Op dit moment telt de club 

43 leden waarvan 10 tot 12 in Heijen woonachtig zijn. Er 

wordt getraind op de maandag en op de donderdagavond. 

Het bestuur.

Het bestuur van de VCRH wordt gevormd door voorzit-

ter Desirée Hilbrands (42), secretaris Tinie Reijnen (54) en 

penningmeester Ans Laracker (57).

Desirée is lid geweest van Flamingo’s, maar zoals de dames 

het ondeugend zeggen: ze is bij de Flamingo’s “weggekocht 

voor een broodje kroket”. Desirée vond het toch ontspan-

nender om de volleybalsport op een recreatieve wijze te 

beoefenen. 

Recreanten en competitie

Het woord recreanten brengt je misschien op het verkeer-

de idee dat er alleen maar een beetje leuk getraind wordt, 

maar niets is minder waar. De recreanten volleyballers 

kennen wel degelijk een eigen competitie. Deze heet de 

Recreantencompetitie VRC Boxmeer. De wedstrijden wor-

den voornamelijk gespeeld in het Merletcollege in Cuijk 

en in de Sporthal van Oeffelt. Een maal per vier weken 

wordt er competitie gespeeld. Per veld strijden drie teams 

uit dezelfde klasse tegen elkaar. Ieder team speelt twee 

wedstrijden. Het derde team moet scheidsrechteren als 

de andere twee spelen. Het programma is aan het begin 

van de competitie al voor het hele seizoen bekend. De 

competitie is een zogenaamde “wilde competitie”. Men 

is geen lid van de NEVOBO, maar men speelt wel vol-

gens hun regels. Je kunt er alles over lezen op de website 

vrcboxmeer.flappie.nl. Waar dat flappie op slaat weten 

Dit jaar bestaat de Volleybal Club Recreanten 

Heijen (VCRH) 25 jaar en naar aanleiding daarvan 

interviewden wij twee van de drie bestuursleden 

van deze tamelijk onbekende, maar niettemin heel 

actieve Heijense sportvereniging. 

Volleybalrecreanten Heijen: 
ontspanning en uitdaging 
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Mixteam VCRH, kampioen 2012

secretaris Tinie Reijnen en voorzitter Desirée Hilbrands



de dames ook niet, zo veel konijnen zijn er nu ook weer 

geen lid van een volleybalclub…

Desirée en Tinie van het mixteam van VCRH zijn er maar 

wat trots op dat ze al vier jaar achter elkaar kampioen 

zijn geworden in hun klasse! Niet dat het meteen een 

lintje van de koningin oplevert, maar zo’n kampioen-

schap wordt toch wel even fijn samen gevierd. Desirée: 

“we kregen voor ons kampioenschap een volleybal en 

een certificaat”. Tinie: “je hebt de competitie nodig voor 

de uitdaging. Je gaat je dan toch meer inspannen.” Ze is 

er zich wel van bewust dat dit niet voor iedereen geldt. 

Een aantal spelers wil eigenlijk gewoon lekker sportief 

bezig zijn en meer ook niet. Ontspanning door inspan-

ning. Voor alle duidelijkheid: Er zijn dus leden die alleen 

meetrainen en geen competitie spelen.

Na afloop van de wedstrijden duiken de teams lekker 

neer in de kantine van het Merletcollege. Daar is vrijwil-

liger Harrie de grote man achter de tap. Hij zorgt voor 

zelfgebakken appeltaart en “smashballen” (een soort ge-

haktballen). Bij binnenkomst staan de bakjes chips al op 

tafel. Zijn inzet wordt zeer gewaardeerd en hij ontvangt 

dan ook altijd een leuke attentie van de teams aan het 

einde van het competitieseizoen.

De training

Op het hoogtepunt telde VCRH acht damesteams, twee

herenteams en twee jeugdteams. Momenteel bestaat 

de vereniging uit vier damesteams en een mixteam. Het 

oudste lid wordt volgend jaar 70 en het jongste lid is 21. 

De meeste teams hebben geen eigen trainer, die moet 

komen uit de eigen gelederen. Ieder teamlid moet dus zo 

af en toe een training voorbereiden en ook geven.

Dat valt niet altijd mee, dus doen ze dat meestal met zijn 

tweeën. Dames 3 en 4 worden door Ans Laracker ge-

traind. Doordat VCRH geen vaste trainer heeft kunnen 

ze de contributie (€ 65,00 per jaar) laag houden. 

De jeugd

Tinie: “ik heb jarenlang een jeugdteam getraind. Maar als 

ze 12 jaar zijn moeten ze eigenlijk doorstromen naar 

bijvoorbeeld de Flamingo’s of een andere club en dat 

bleek toch moeilijk te zijn. Een aantal jaren geleden is 

het jeugdteam dan ook gestopt. Ik heb het altijd wel heel 

leuk gevonden om de jeugd te trainen, maar op dit mo-

ment heb ik er geen tijd meer voor.”

Het jubileumfeest

De dames beginnen meteen te glimmen als ze daar over 

vertellen. Het was super leuk zeggen ze. Het begon om 

18.00 uur bij de Megafoon in Gennep. Er was een workshop 

salsa en zumba. Deze workshop werd gegeven door Body-

Motion, de praktijk van Minette Jacobs. Geen onbekende in 

Heijen, want zij geeft ook yogales aan onze ouderen. Voor 

meer informatie over een salsa of zumba workshop kijk 

maar eens op www.body-motion.nl. Haar motto is: beweeg 

je lichaam en je hart zal volgen. Mooi toch!

Harrie zorgt voor zelfgebakken 
appeltaart en “smashballen” 

(een soort gehaktballen). 
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Wordt vervolgd op blz 17

Dames 1 in 2000, sponsor SCA
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Na de inspannende workshop was het vrij baan voor 

het buffet en drankjes. De leden die al 25 jaar lid waren 

werden extra vernoemd. Het betrof Marianne Kerkhoff, 

Gerrie Kersten, Carla Slungers, Els Graat, Christie Liebrand, 

Truus Weemen, Bernadette Niesten, Gerrie Willems en 

Tinie Reijnen zelf. Ook stonden ze stil bij de twee leden 

die hen veel te jong zijn ontvallen. Zus Peters en Ans 

Latuhihin. Twee fanatieke volleybalsters die veel voor de 

club betekend hebben.

Tot slot

Uiteraard willen de dames ons op laten schrijven dat ze 

nog best een paar leden kunnen gebruiken. Vanaf 18 jaar 

ben je welkom. Loop gerust eens binnen bij een training 

voordat je een beslissing neemt. Er wordt getraind op 

maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur en op donderdag-

avond van 18.45 tot 20.15 uur en van 20.15 tot 21.30 uur 

in de sporthal van Heijen. Na afloop van een training gaat 

een aantal teams ook wel  eens een drankje drinken in 

d’nToomp of ze nemen een thermoskan koffie mee die na 

de training in de kleedruimte wordt opgedronken. 

Het is dus niet alleen trainen, maar ook de gezelligheid binnen 

een team speelt een grote rol. Een prettige bijkomstigheid 

van het volleyballen is dat je er jaloersmakend slank bij 

blijft. Kijk maar eens goed naar de foto van de dames….

Contact:

Tinie Reijnen: fam.reijnen@home.nl

Desirée Hilbrands: dees.hilbrands@zonnet.nl

Ans Laracker: mlaracker@home.nl 

Een prettige bijkomstigheid 
van het volleyballen is dat je er 
jaloersmakend slank bij blijft.

17VERENIGINGSINTERVIEW

Na de inspannende workshop 
was het vrij baan voor het buffet 

en drankjes.

Dames 2 in 1987

Dames 3/4 in 2008
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Politieke doordenkertjes
Paul Rongen, Heijen

Het partijbestuur kreeg de bons.

Zit er aan Kamerontbinding een luchtje?

Wordt er voor een ‘groene’ parlementariër 

wel eens de rode loper uitgelegd?

Hoe kan een goed betaalde minister het 

zonder portefeuille stellen?

Moest de parlementariër naar de oogarts 

omdat hij gezichtsverlies had geleden?

Is de Partij voor de Dieren tegen het 

gebruik van ezelsoren in boeken?

Zijn er onder de politici kamergeleerden?

Is de struisvogel een politiek dier?

Is de riante bungalow van die politicus van 

een achterkamertje voorzien?

Oktober

Vanmorgen kwam de zomer afscheid nemen

"ik ga er weer vandoor" zei hij ‘ ‘t wordt te koud

en van die lage grijze wolken krijg ik het benauwd 

't wordt tijd dat anderen de fakkel overnemen

Ik zag de herfst al door de velden lopen 

spinnenwebben glinsterend in de zon

en duizend kleuren tot aan de horizon

toen wist ik : mijn tijden hier zijn afgelopen.

Maar voor ik ga wou ik nog even zeggen

ik heb ervan genoten dit seizoen

ik zou het graag met verve overdoen

helaas moet ik mijn werkterrein verleggen

Want in het zuiden staan ze op mij te wachten

ze hebben maanden naar me uitgezien

en hopen op een mooie tijd misschien

met zonnige dagen en met warme nachten

Wees niet teleurgesteld, ik kom beslist weerom

ik heb je heel veel warmte gegeven

waarmee je weer een poosje voort kunt leven;

tot volgend jaar, als ik weer bij je kom

En langzaamaan verdween hij uit het zicht

en het werd kouder, ik kreeg kippenvel

Nu is de herfst mijn nieuwe metgezel

en wacht ik op de kerst en op het licht"

Michiel van der Kwartel

• Wat voelen vlinders in hun buik als ze verliefd zijn?

• Waarom dragen kamikazepiloten een helm?

• Als wortels zo goed voor je ogen zijn, waarom   
 liggen er dan zoveel dooie hazen langs de snelweg?

• Ik sta steeds minder open voor anderen,
 Ik denk dat ik dichter wordt.

• Goeie auto, maar hij slaat nogal gauw af,
 Oh, dat komt slecht uit want ik moet rechtdoor.

• Ik spoor wel maar m'n rails ligt niet goed

Van het onuitputtelijke internet geplukt:

19SPELEN MET TAAL



Het dagelijkse leven kan nogal wat zorgen met zich meebrengen waardoor mensen 

gevangen gezet worden. De Bijbel wil moed geven en bevrijding. Dit dagelijkse leven 

nu, is een leven van dag tot dag, een leven per dag! De Bijbel spoort ons aan om ons 

niet bezorgd te maken voor de dag van morgen. Eén dag met alles wat die brengt, is 

genoeg en soms ook te veel, om te verwerken en om door te komen. We moeten 

niet de last van wat nog komt er al bij gaan dragen. Mensen proberen op allerlei 

manieren toekomstige risico’s tot een minimum te beperken. En tóch… in ons 

levenshuis slaan de stoppen telkens weer door. Mensen raken dan in angst, soms in 

paniek. De zorg voor wat komen kán, in het gezin, op het werk, bezorgt sommigen 

slapeloze nachten en dagen zonder vreugde. Het tast zelfs hun zenuwen aan.

Ontvangen we, alles welbeschouwd, niet elke dag uit Gods hand? Geen mens im-

mers kan dagen produceren! Zal Hij dan gedurende zo’n gegeven dag niet met ons 

zijn? En wel de hele dag door? Ook morgen zal Hij ons niet alleen laten doormod-

deren. God geeft ons elke dag de kracht om er doorheen te komen. Die kracht 

geeft Hij van dag tot dag. Hij geeft aan het begin van de week geen “pakje” kracht 

voor de hele week, maar wel aan het begin van de dag energie en moed voor de 

dag die voor ons ligt.

Zó sprak Jezus volgens de Bijbel. We mogen evenwel die woorden niet losmaken 

van de persoon die ze sprak. We zullen niet op pad gaan zonder God, op eigen 

kracht. God geeft niet alleen een leer, maar ook Zichzelf. Hij verlangt ernaar dat wij 

Hem toelaten in ons leven zodat Hij ons kan leiden. Wie zou beter weten wat goed 

voor ons is: Hij of wij? God wijst de weg van de bevrijding want Hijzelf is de grote 

Bevrijder. Hij wil ons vrij maken omdat Hij ons gevangen ziet in het verzamelen van 

heilloze schatten die toch vergaan. Hij ziet dat levens van mensen verscheurd wor-

den door negatieve krachten. Hij ziet door zorgen gekwelde harten, slavenharten 

in plaats van kinderharten. Wij zijn ten diepste toch kinderen van God? Hij is met 

innerlijke ontferming over ons bewogen als de goede herder die de her en der ver-

dwaalde schapen opzoekt. Zal onze enige zorg dan niet zijn dat wij niet aan onszelf 

overgeleverd zijn en aan allerlei mensonterende krachten? Als we de deur van ons 

hart openhouden zal Hij ervoor zorgen dat we niets tekort komen.

Opstanding en heerlijkheid zullen ons deel zijn. Tot wie zullen wij gaan om bevrijding 

te vinden? Ik ken er maar Eén, die een en al liefde is. En u???

Pastoor H. Reijnen

Leven van dag tot dag

H. Dionysius Heijen, Jaargang 31 

email: kerkheijen@tiscali.nl

Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 

6598 AM Heijen

Telefoon: 0485 511533 

of 06 10087938

Kerkberichten: zie Maas- en Niers-

bode, en via www. heijen.info 

Wijziging in algemene informatie:   

www.heijen.info
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Zaterdag 03 november geen dienst

Zondag 04 november 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang
  
Zaterdag 10 november 18.00 uur Familie-Eucharistieviering voor Sint Maarten m.m.v. het 
  Gilde, om 17.30 uur wordt het verhaal van Sint Maarten ver- 
  teld en uitgebeeld op het plein voor de kerk 

Zondag 11 november 09.30 uur Eucharistieviering met muziek en zang

Zaterdag 17 november 19.00 uur geen dienst

Zondag 18 november 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor

Zaterdag 24 november 19.00 uur Gebedsdienst met het Gezinskoor, er is tevens een kinder-  
  nevendienst

Zondag 25 november 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang

 

Vieringen in de maand november 2012

In de zeldzaam hoge leeftijd van 98 jaar (hij werd geboren in 1914 het jaar waarin de 1e wereldoorlog uitbrak) overleed 

deze markante Heijense senior op 7 september jl. Vanaf de dag van zijn geboorte tot aan zijn verhuizing naar Norbertushof 

woonde en leefde hij in Heijen. In zijn jonge jaren nam hij de boerderij van zijn ouders over, trouwde in 1949 en stichtte met 

zijn vrouw Toos het gezin Lintzen. Zij kregen vier kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Daarnaast hebben zij ook 

de zorg voor grootmoeder op zich genomen. De bloei van zijn familie heeft Wim – dankzij zijn hoge leeftijd - heel bewust 

meegemaakt. De 2e wereldoorlog woedde in Noord-Limburg, Wim kon daarover spannende verhalen vertellen. Door 

de administratieve chaos bij het uitbreken van de oorlog kwam hij – na een onschuldig grensincident – met de schrik vrij! 

Echter door de oorlog moest hij zijn studie voor de makelaardij opgeven! Verderop in zijn leven, nadat alle rompslomp over 

de ruilverkaveling achter de rug was, vertrok Wim van de boerderij en ging in het ‘Witte Huis’ wonen. Toch bekommerde hij 

zich nog om het wel en wee op de boerderij. Het overlijden van Toos berokkende Wim veel leed. Maar hij rechtte zijn rug 

en pakte het leven weer op, soms letterlijk met vallen en opstaan. Toen zijn hoge leeftijd hem teveel ging belemmeren in zijn 

doen en laten verhuisde hij naar Norbertushof. Daar werd hij liefdevol verzorgd en daar stierf hij. 

Op 12 september werd hij na de afscheidsviering begraven op het kerkhof in Heijen. Moge hij nu rusten in de vrede en het 

eeuwige licht van Hem die de oorsprong van alle leven is.

In memoriam: Wim Lintzen

1e Heilige Communie 14 april 2013

In oktober gaan we weer van start met de voorbereidingen voor de 1e Heilige Communie die in het nieuwe jaar op 14 

april 2013 gepland staat. Indien uw zoon/dochter niet in Heijen naar school gaat maar wel hier de 1e communie wil doen, 

kunt u hem/haar opgeven bij de werkgroep: Mascha Hol (0485-542233) of Monique Kepser (0485-540550)

Opgeven graag zo spoedig mogelijk, wanneer mogelijk vóór 31 oktober 2012.
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In het boek Prediker 3 staat geschreven dat er een uur is voor alles wat er gebeurt op aarde; een tijd voor alles wat er is onder 

de hemel. Zo is er een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 

Bij het overlijden en de uitvaart van Peter overweeg je deze woorden uit de Bijbel. Echter naar menselijke maatstaven kwam het 

overlijden veel te vroeg. Peter, echtgenoot van Thea Hopman en vader van Bart, Thijs en Marinka, was eigenlijk nog lang niet klaar 

met zijn werk op deze wereld. Ook zijn gezin kan hem eigenlijk niet missen. In zijn afscheidswoord heeft Bart zijn vader geëerd met 

warme woorden van liefde en genegenheid. 

Een jonge vent, nog vol ideeën en initiatieven is uit zijn gezin en uit de Heijense gemeenschap weggenomen. Een mens die op zijn 

manier bouwde aan een gemeenschap van mensen om zich heen onder andere door middel van muziek; dat was een van z’n 

passies. Maar ook in het gemeenschapshuis ‘D’n Toomp’ heeft hij, samen met zijn medebestuurders, heel veel energie gestoken. 

Daardoor konden er in Heijen evenementen worden georganiseerd die zonder ‘D’n Toomp’ niet mogelijk waren. Het idee van 

een gemeenschapshuis in Heijen, ooit door Thei Brons † aangezwengeld, heeft hij mede handen en voeten gegeven. De afscheids-

woorden gesproken door een collega van het Radboud Universitair Medisch Centrum hadden in wezen dezelfde strekking. Een 

man die opging in zijn werk, nieuwe ideeën aandroeg en een echte collega was voor de mensen met wie hij samenwerkte.

Na de uitvaartviering, die door heel, heel veel mensen werd bezocht, werd in ‘D’n Toomp’ nog een afscheidsbijeenkomst gehouden. 

Ook daar werd het leven van Peter gememoreerd en herdacht. Moge hij nu rusten in de eeuwige vrede van Hem die hemel en 

aarde gemaakt heeft; zijn persoon als gemeenschapsmens zal bij velen in de herinnering blijven voortleven.

Op zaterdag 27 oktober a.s. wordt om 19.00 uur de Al-

lerzielendienst gehouden. Tijdens deze mis herdenken 

we onze geliefden van wie we het afgelopen jaar in onze 

kerk afscheid hebben moeten nemen. Na de mis bren-

gen wij een bezoek aan het kerkhof.

We herdenken:

Toon Kerkhoff 22-12-2011 59 jaar

Paul Janssen 17-01-2012 77 jaar

Henk Pennings 11-03-2012 67 jaar

Jeanne Francissen- 03-05-2012 98 jaar

van Coolwijk

Gerrit Wientjens 05-05-2012 83 jaar

Marcel Groetelaers 16-05-2012 36 jaar

Leny van der Venn- 11-06-2012 64 jaar

Wilmsen   

Wim Lintzen 07-09-2012 98 jaar

Peter Linssen 11-09-2012 58 jaar

In memoriam Peter Linssen

Allerzielen
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Uitslag kernplan.

Het bestuur van Hèjje Mo-
jjer heeft de inwoners van 
Heijen opgeroepen om 
hun stem te laten horen 
over het kernplan Heijen. 
Aan deze oproep is door 
vele Heijenaren gehoor 
gegeven. Er zijn 472 stem-
men uitgebracht.

Het aantal: 
Voorstemmers:          
• 383 (81,14,%)
Tegenstemmers:         
• 82  (17,37 %)
Ongeldige stemmen: 
• 7  (  1,48 %)

Met betrekking tot de 
ongeldige stemmen: vier 
personen hebben voor én 
tegen aangekruist. Drie 
personen meenden op het 

formulier in onderdelen/
deelplannen te kunnen 
stemmen. 
Er waren zes commen-
taren/opmerkingen over 
de wijze van bevragen 
(keuze voor of tegen het 
hele plan); enkele mensen 
wilden delen wel, andere 
delen niet.

De uitslag zal aan de ge-
meente worden doorgege-
ven, waarna de gemeente-
raad zich verder over de 
voortgang van het kern-
plan zal beraden.

Met dank aan alle Heijen-
aren,

het bestuur van 
Hèjje Mojjer.



  

Evacuatie 

Vlak voor de evacuatie werden tal van meubels en andere 

waardevolle spullen in de kelder van de kerk verstopt in 

de hoop die na terugkomst weer te kunnen gebruiken. 

In de oorlog lag de kerk regelmatig onder vuur en werd 

toen danig beschadigd. Alleen de sacristie bleef gespaard 

en werd enkele jaren door het gezin Sjef Seuren bewoond. 

Daarna vond de bibliotheek er onderdak en zondags repe-

teerde de toenmalige boerenkapel er.  Kort na de bevrij-

ding werd de kerk afgebroken. Hannes Rühl beschikte over 

kar en paard. Hij verzorgde het transport van het puin naar 

het Slangenrat (waar nu de Groote Heeze is). Het legde 

hem bepaald geen windeieren!

Wiel en zijn kornuiten volgden de sloop op de voet. Met 

een lier en een staalkabel werden stukken muur naar bene-

den gehaald. Onder de vloer van de kerk lagen ook delen 

van skeletten. Voor Wiel was dat geen enge gebeurtenis, 

als slagerszoon zag hij regelmatig botten. Hij zorgde dat de 

skeletten weer compleet werden. Het was voor hem een 

soort voorloper van lego. Dat de kerk gesloopt werd, was 

volgens Wiel niet echt nodig. Eigenlijk zonde. De kroonluch-

ter en een Mariabeeldje zijn gespaard gebleven en overge-

bracht naar de nieuwe kerk. Van de oude communiebank is 

het huidige altaar gemaakt.

Dieter Mueller-Dombois (1925)

-vervolg op een artikel in het Hèjs Nèjs van december 2011-

Via de regelmatige e-mailcontacten met Dieter wist Gerrie 
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De wens van een van onze redactieleden was om enkele Heijenaren 

te interviewen over de oude kerk en bijbehorende bouwwerken. 

Eind augustus was het zo ver: Marij Manders-Muskens (75), Wim 

Linssen (82) en Wiel Martens (75) vertelden honderduit over de 

tijd dat de oude kerk er nog was, maar ook over de Maria-grot, de 

kapelanie, het “dodenhuuske”, de diverse pastoors en de pastorie, 

met een uitstapje naar de school en de fanfare.

De oude kerk

De kerk (met dank aan Wikipedia en Hetty 
Peterse, architectuurhistoricus).

Waarschijnlijk stond al in de 9e eeuw een katholieke kerk 

in Heijen, vermoedelijk in romaanse stijl. Tussen 1300 en 

1450 werd een nieuwe vroeg-gotische kerk gebouwd, 

waarvan het priesterkoor als afkomstig uit 1450 werd 

gedateerd.In 1852 werd het oude schip van de kerk ge-

sloopt, om plaats te maken voor een ruimer opgezet schip 

in Waterstaatstijl. Door een storm in 1889 beschadigde 

de toren; in 1890 werden naar een ontwerp van Cas-

par Franssen een nieuwe toren en doopkapel gebouwd. 

Architect Franssen was een leerling van de beroemde 

P.J.H. Cuypers. De kerk is een neogotische pseudobasi-

liek (pseudo omdat er geen vensters in het middenschip 

boven de zijbeuken waren). De kerk was opgetrokken 

uit baksteen met natuurstenen accenten, de daken waren 

bedekt met leien in maasdekking. De kerk in Vianen (bij 

Cuyk) is ook van Franssen en lijkt veel op de oude kerk 

van Heijen. De moeite waard om die eens te bezoeken. 

Daar is trouwens ook een Mariagrot.



Franken dat hij vanuit Hawaii op bezoek was bij zijn zwager 

in de buurt van Keulen. Hij wilde graag de plek waar hij in 

oktober 1944 de uitkijk hield nog eens bezoeken. Dieter 

vertelde aan Gerrie: Het verblijf in de kerktoren duurde on-

geveer veertien dagen. Heijen was verlaten in verband met 

de gedwongen evacuatie. Burgers zag hij niet op één uit-

zondering na: een vrouw die regelmatig een bezoek bracht 

aan zijn commandant, een onderofficier, die in de pastorie 

verbleef. Dieter zat zelf met een telegrafist in de toren. De 

verbinding met Siebengewald verliep door een 9 kilometer 

lange kabel via de Heijense bossen. Toen de toren bescho-

ten werd ging hij naar de pastorie en daardoor ontsnapte 

hij maar ternauwernood aan de dood. Omdat de toren 

grotendeels vernield was kreeg hij orders om naar de loop-

graven bij de Maas in stelling te gaan. Op weg daar naar toe 

raakte hij gewond. Dat leverde hem een onderscheiding 

op en mede daardoor mocht hij eerder uit krijgsgevangen-

schap bij Parijs naar huis. Tijdens de aanvallen van de gealli-

eerden in februari 1945 was hij in de buurt van Nuetterden.  

Van de decemberuitgave van het Hèjs Nèjs heeft hij een 

extra exemplaar meegenomen naar Hawaii, waar hij al vele 

jaren woont. Hij vond het zeer boeiend om de plaats waar 

hij noodgedwongen zijn dienstplicht vervulde weer te be-

zoeken. Het boek van wijlen Cor Maas en pastoor Jaspers: 

"Heijen, Leven en Geloven door de eeuwen heen" met veel 

gegevens over Heijen stuurt Gerrie nog naar Hawaii. 

Het kerkhof

Het kerkhof ligt nog op dezelfde plaats als toen, is alleen 

wat in noordelijke richting uitgebreid omdat daar ruimte 

kwam na sloop van de kerk. Grafstenen waren er in het 

begin nauwelijks. In plaats daarvan werd een conifeer op 

een graf geplaatst. Wim heeft daardoor nog lang een hekel 

aan de reuk van coniferen gehad. Het “dodenhuuske” (dat 

bewaard is gebleven) had aan de straatzijde ook een ingang. 

Het was eigenlijk bedoeld voor opslag van onderhouds-

materiaal, maar soms werd het ook gebruikt om daar een 

drenkeling of een zelfdoder op te baren.

De Lourdesgrot

Marij vertelt: De Heijense Mevrouw Oldewelt-Otten heeft 

de grot geschonken aan de bevolking van Heijen (1930). 

Pikant detail was, volgens de overleveringen, dat zij last kreeg 

van wroeging op het einde van haar leven; zij zou de maî-

tresse van koning Willem III zijn geweest, die haar met enige 

regelmaat opzocht op het kasteel van Heijen. Door deze 

schenking zou haar ziel weer rein zijn.  In 1955 gebeurde 

er een ernstig ongeluk in Heijen ter hoogte van de kruising 

waar nu De Groote Heeze / Hoogveld is. Een automobilist 

werd onwel, reed rechtdoor in de flauwe bocht van de 

Hoofdstraat. Wim Giesbers en de chauffeur waren op slag 

dood. Wims broer Jan die erbij stond werd ernstig gewond 

in het ziekenhuis opgenomen. Heel Heijen verzamelde zich 

bij de Lourdesgrot om te bidden voor het herstel van Jan. 

Moeders met kinderwagens, de schort nog om, letterlijk ie-

dereen liet het werk liggen. Het mocht niet baten. Jan stierf 

na enkele dagen aan zijn verwondingen. Het ongeluk had 

een enorme impact in het dorp. Tijdens sacramentsproces-

sies werd de grot ook bezocht om hier te bidden. In 1961 

werd de grot afgebroken door de genietroepen, die een 

object zochten voor het oefenen van hun vaardigheden. De 

toenmalige pastoor Pijpers maakte hier dankbaar gebruik 

van, ondanks vele protesten in het dorp.
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Pastoors

In 1936 werd kapelaan Heijnen bevorderd tot pastoor in 

Heijen. Hij was toen al dementerend, wat te merken was 

tijdens de diensten. Voor elke eerste vrijdag van de maand 

moest de hele lagere school naar de kerk om te biechten. 

Allemaal zware zondaars: suikerpotsnoepers, vechtersba-

zen, ongehoorzaam aan de ouders. Pastoor Heijnen was het 

na tien van dezelfde opsommingen helemaal zat en stuurde 

iedereen weg, behalve degenen die een doodzonde hadden 

begaan. Die moesten blijven zitten. De hele meute stormde 

natuurlijk naar buiten, maar daar kwamen ze meester Kop-

pers, hoofd van de school, tegen. De lol was van korte duur: 

iedereen werd de kerk weer ingestuurd. Meester Koppers 

meldde zich persoonlijk in de biechtstoel, las de pastoor de 

les en iedereen moest alsnog zijn zonden opbiechten.  

In 1940 volgde Gerrit Stoot pastoor Heijnen op. Deze laat-

ste ging met emeritaat. Stoot drukte meteen zijn stempel 

op de parochie: Heijnen werd buitenspel gezet en kapelaan 

Van de Hagen werd al spoedig overgeplaatst. Als predi-

kant had Stoot in Gennep een goede naam. Daar was hij 

kapelaan. De meningen waren wel verdeeld: de een vond 

hem een goede predikant, de ander een schreeuwer. Bij zijn 

preken sprak hij met de nodige consumptie. Enige eerbied-

waardige afstand was aan te bevelen. Pastoor Stoot deed 

zijn naam eer aan: hij stootte alles om. Deels letterlijk: het 

huis waar pastoor Heijnen woonde (op de plaats waar nu 

Chr. Giepmans woont) en de beschadigde kerk. Hij stond 

ook niet bepaald bekend als een sociaal persoon (“gènne 

fijne pastoor”, aldus Wim). Zijn koster Donker kon bij hem 

ook geen goed doen. Stoot presteerde het zelfs een keer 

om Donker, die prostaatkanker had, in de kerk een trap 

onder zijn achterste te geven. Toen de echtgenote van 

Donker hem hierover aansprak, sprak ze de wijze woorden: 

“Als u nog ooit een goed priester wil worden, dan moet 

u eerst maar eens proberen een goed mens te worden”. 

Als kinderen de plechtige communie deden moesten ze 

eerst de hele catechismus van buiten leren en deze bij de 

pastoor aan huis opzeggen. De jongen en het meisje die dit 

het beste deden mochten bij de plechtigheid vooraan op 

de eerste rij plaatsnemen en kregen van de pastoor een 

apart kerkboek. De verdere plaatsen gingen naar gelang van 

kennis en kunnen naar de rest. Iedereen kon zo zien wie 

de besten en wie de domsten van de klas waren. Pastoor 

Stoot richtte de Jongewacht op, een soort jongensclub. 

Toen pastoor Heijnen zijn gouden priesterjubileum vierde, 

deed Stoot daar op geen enkele wijze aan mee. Hij ne-

geerde het gewoon. Leider Hein Brons van de Jongewacht 

sprak hem erop aan, noemde dit een schandaal en trad 

prompt af als leider.

Jongelui die in Gennep naar de bioscoop gingen kregen er 

in de zondagse preek flink van langs. Voor hen lag de weg 

naar de hel open. Resultaat was, dat zij de bioscoopkaartjes 

bij pastoor in de brievenbus stopten. In zijn preken kwam 

het 6e en 9e gebod vaak ter sprake. Als een paartje de pech 

had te moeten trouwen, kon je er staat op nemen, dat voor 

de eerste roep (huwelijksafkondiging) een donderpreek hun 

deel was. Iedereen wist dan meteen wie ‘het’ gedaan hadden. 

Een fatsoenlijke trouwmis zat er voor hen niet in: alleen een 

stille mis om 7 uur ’s morgens. Was er dan niets goeds te 

vertellen over pastoor Stoots? Jawel! Toen tijdens een storm 

het huis van ‘Braksen Piet’ (Jacobs) flink beschadigd was, re-

kruteerde hij meteen een groep jonge boeren, die gingen 

helpen.Rond 1950 is pastoor Stoot benoemd in Reuver. Hij 

werd opgevolgd door pastoor Rutten, een tactvol man. Hij 
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wist wederopbouwgelden bij 

de hoge heren in Den Haag 

los te peuteren en ook dank-

zij de collectes kreeg hij het 

voor elkaar dat de nieuwe 

kerk gebouwd kon worden 

en ook de pastorie. Hij was 

het liefst in Heijen gebleven, 

maar kon het verzoek van de bisschop om naar Kessel te 

gaan, moeilijk naast zich neerleggen. Na hem kwamen pas-

toor Pijpers, Jaspers en Reijnen. Over hen is ook veel te 

vertellen, maar dat gaat uiteraard over een veel latere peri-

ode dan waar dit artikel over gaat.

Mooie herinneringen

Als je dicht bij de kerk woonde, zoals Wiel, moest je elke 

dag naar de kerk. Maar hij wist er toch af en toe onderuit 

te komen. Omdat zijn broer Huub misdienaar was, moest 

Wiel ook, maar hij vond dat maar niks. Dus dronk hij een 

paar keer van de miswijn. Toen hoefde hij de mis niet meer 

te dienen. Overigens waren vooral de grootste vlegels 

misdienaar: “dan waren ze tenminste van de straat”. De 

manshoge beelden in de pastorie waren niet veilig voor 

de Heijense jeugd van toen: het hekwerk dat ze moest be-

schermen was voor hen geen belemmering. 

De school

Voor kattenkwaad was voldoende ruimte, ook al was de 

dagindeling vrij strak geregeld: 7 uur naar de mis, dan naar 

school, dan thuis helpen op de boerderij. Bijna alle kinder-

en liepen toen op klompen; op een keer hadden enkele 

kinderen korenaren afgeplukt en moesten ze nablijven, de 

klompen stonden op de gang van de school. Toen klommen 

ze maar door het raam en renden op de sokken naar huis. 

Meester Koppers kwam vervolgens naar vader en moe-

der om dit ongewenste gedrag de kop in te drukken: De 

straf: opnieuw nablijven. Wim kreeg les van meester Vullings 

en als je een beetje kon zingen kwam je automatisch in 

het kerkkoor. Dan moest je op zondagmiddag ook in het 

lof zingen, maar er was dan ook voetballen. Onder de rust 

gingen ze op een draf naar de kerk voor het lof en dan 

weer snel terug naar het voetbalveld. Juffrouw Molmans uit 

Boxmeer was de eerste juf van Wim. Meester Vullings werd 

hoofd van de school, een fijne mens volgens iedereen. Er 

werden veel kerkelijke liedjes gezongen, maar toen meester 

Vullings op een dag vroeg of de kinderen ook een ander 

liedje kenden, zong Wim het liedje van de dronken kruide-

nier. Na twee keer zingen zong de hele school mee. Wim zal 

de tekst van dit fraaie lied een keer opschrijven, die zullen 

we op de Spelen met Taal pagina plaatsen

De fanfare

Toen Wiel geboren werd, bracht de hele fanfare een se-

renade bij de wieg van Wiel. Vader Albert Martens was 

vaandeldrager. Toen Wiel 10 jaar was haalde hij eieren uit 

de nesten in de schoorsteen van de kapelanie (nu: Kasteel-

straat 2). Met zijn ellebogen en knieën zorgde hij ervoor 

dat hij niet helemaal in de schoorsteen zakte. Als hij weer 

boven kwam, was zijn alpinopetje gevuld met de eieren. Na 

de oorlog pakte de fanfare de draad weer op. De eerste 

uitvoering was in de schuur van het kasteel onder leiding 

van Frans van Bommel. De afdekzeilen, die Thei Jacobs van 

de steenfabriek meebracht schermden de strowanden af 

en zorgen voor brandveiligheid: een rookverbod was er 

toen nog niet. De vader van Joep Terpstra had een paar 

sketches geschreven. De paardenstal van het kasteel was de 

kleedruimte (het paard moest wel even weg). Hier werd de 

basis gelegd voor hofkapel en toneelvereniging. We hadden 

nog uren met deze drie rasechte Heijenaren door kunnen 

praten. Ze zitten vol anekdotes. 

We hebben afgesproken dat dit gesprek een vervolg krijgt. 
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Kijken jullie ook alweer zo uit naar de 
Sinterklaastijd? Wij wel!

Op 25 november komen we met Sinter-
klaas naar Heijen, vind je het ook leuk als 2 
pieten bij jou thuis komen?

Neem contact op via zwarte-piet-heijen@
hotmail.com, dan komen we misschien wel 
eventjes bij jou thuis langs!

Groetjes van 
Zwarte Piet

Het is bijna zover!

Op 25 november is het zo ver en komt Sinterklaas naar Heijen toe. Hij 
zal om 14:00 uur met de boot aankomen op de kade bij Teunesen. 
Na een warm welkom vertrekken we naar d’n Toomp en hopen daar 
om 15:00 uur het feest te vieren samen met de sint en zijn pieten.

Net zoals voorgaande jaren, willen we graag de zaal weer mooi te 
versieren, maar ook daar hebben we jullie hulp voor nodig. Op 
school zullen er weer kleurplaten uitgedeeld worden. Als jullie die nou 
mooi inkleuren en weer op school inleveren in de daarvoor bestemde 
bus, dan zorgen wij dat al jullie kleurplaten in de zaal hangen als de 
Sint in Heijen komt.

Onze jaarlijkse Sinterklaas collecte zal plaatsvinden in de week van 
12 tot en met 17 november.

We hopen jullie allemaal te zien op de kade op 25 november zodat 
we er een mooi feest van kunnen maken!

Groetjes van Sinterklaas en de zwarte piten en het Oranje Comité

PS: Het Oranje Comité stelt zich niet aansprakelijk tijdens ongevallen tijdens de intocht. 

Hallo alle kinderen uit Heijen,

Ieder jaar rond één april zet de mens
zijn klok een uur vooruit,
meer licht dat is zijn wens
vandaar dit winstgevend besluit.

Zomer en wintertijd dat is de leus
en alles moet hiervoor wijken.
De natuur edoch maakt zijn eigen keus
al mocht je dat niet altijd lijken.

Voor de planten en beesten
hoeft het niet zo'n uur te verschuiven,
zij hebben een hele zomertijd althans de meesten 
om te paren broeden bloeien en verstuiven.

Neem eens een moment rust vandaag
om tijdens alle klokverzettende bedrijvigheid 
jezelf te stellen deze vraag: 
Wie wintertijd?

Frans Storms

"Uurtje"

Door de collectanten is 
voor de kankerbestrijding 
het mooie bedrag van 
€ 1.337,19 bijeengebracht!.

Iedereen, maar bijzonder 
de collectanten, bedankt!

B. v. Mil

Collecte 
K.W.F.



Langzaam begint de herfst op gang te komen. Dat is te merken aan het verkleuren van de 

bladeren aan de bomen maar ook trekken er vogels naar het zuiden weg. Niet alleen vogels 

trekken weg naar warmere gebieden, maar er is ook een aantal vlindersoorten dat wegtrekt. Een 

van deze vlinders is de Atalanta (Vanessa atalanta) ook wel admiraalvlinder genoemd. Deze mooi 

gekleurde vlinder zie je in het najaar in tuinen op de vlinderstruik en ook veel op sedum (zie de 

foto). Ze smikkelen daar lekker van de honing om zo energie op te doen voor de verre reis naar 

Afrika. De vlinders die wegtrekken zijn de kinderen van de vlinders die in het voorjaar vanuit het 

zuiden naar Nederland en soms nog wel verder naar het noorden zijn getrokken. De atalanta is 

de enige vlinder die wel eens op IJsland gezien wordt.
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Vlindertrek

Kenmerken

De atalanta is een vrij grote zwarte 

vlinder. De voorvleugel heeft een 

lengte van 26-32 mm. In de vleugel-

punt van de voorvleugel heeft de 

vlinder enkele witte vlekken. Over 

de voorrand en langs de achterrand 

loopt een oranjerode band. Als hij 

zijn vleugels dicht heeft kun je met 

wat fantasie het cijfer 8 zien. Kijk maar 

eens op de foto of je dat cijfer kunt 

ontdekken.

Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder kun je in bij ons 

waarnemen tussen april en novem-

ber. In de zomer wordt er hier een 

nieuwe generatie geboren. De vlin-

ders leggen hun eitjes, soms wel 100 

stuks,  op grote en kleine brandnetel. 
Op het kaartje kun je zien waar de 
vlinder in Europa voorkomt.
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De brandnetel is het voedsel voor 

de voor de rupsen die uit het eitje 

kruipen. Na een paar weken verpop-

pen ze zich en na nog eens een paar 

weken wachten komt er uit de pop 

een prachtig gekleurde vlinder. Als het 

erg lang warm blijft in Nederland, zo-

als dit jaar, kan het zijn dat er nog een 

volgende generatie geboren wordt. 

Deze generatie vliegt dan in novem-

ber naar het Zuiden, soms wel tot in 

Noord-Afrika. De vlinders die daar ge-

boren worden vliegen in het voorjaar 

dan weer naar o.a. Nederland. Tijdens 

de vlucht naar het Zuiden moeten ze 

over de Alpen of de Pyreneeën vliegen, 

waar het soms erg koud kan zijn. Veel 

vlinders sterven dan ook tijdens de 

vlucht over de bergen; hun lichaams-

temperatuur daalt dan zover dat ze 

niet meer kunnen vliegen. Maar er blij-

ven er altijd nog voldoende over om 

het zonnige Zuiden wel te halen. 

Overwinteren in Nederland

Verwacht wordt dat de atalanta steeds 

meer in Nederland zal gaan overwin-

teren. Deze vlinder wordt nu al begin 

februari waargenomen, terwijl ze nor-

maal pas vanaf eind maart vanuit Afrika 

naar Nederland komt. De enige verkla-

ring hiervoor is dat er atalanta’s zijn die 

in Nederland overwinteren. 

Wij verheugen ons op een mooie 

herfst met prachtige kleuren en veel 

paddenstoelen. Daarover in de volgen-

de uitgave van Hejs Nejs. 

Paul en Martha
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Op 30 september zijn we op bezoek geweest bij Jodi Stoffele uit 

de Berkenstraat 3 in Heijen.

Het kaartje van Jodi is het enige kaartje van de ballonnenwedstrijd 

van 1 juli, dat teruggestuurd is. De ballon heeft een afstand over-

brugd van 340 km en is terecht gekomen in Noord-Duitsland in 

het dorpje Meldorf, dicht bij de grens van Denemarken. Als je daar 

met de auto naar toe wilt moet je meer dan 5 uur rijden (525 

km). Uit handen van Pierre 

Hendriks, voorzitter van de 

vereniging Hejje Mojjer en 

Martha en Paul Toonen van 

het “Ommetje” ontving Jodi 

een cadeaubon van €40,00. 

Ze kan hiervoor bij Intertoys 

iets moois uitzoeken.

Jodi, van harte gefeliciteerd 

met deze prijs.

Winnares ballonnen-
wedstrijd Hè.js Ru.ndje

Wie is sint zijn beste vriend? Wie 

zorgt er voor een kadootje voor 

ieder kind? Ja dat is zwarte piet. Je 

hoort hem wel maar, ziet hem niet. 

Lijkt het je leuk als wij binnenko-

men? laat het ons weten. Je zult 

ons bezoekje nooit vergeten!

Voor meer informatie mail naar : 

post.voor.zwartepiet@live.nl



3535

Zaterdag 3 november
Fanfare E.M.M.  Uitwisselingsconcert
20.00 uur D’n Toomp

Donderdag 8 november
KBO  Kienmiddag
14.00 - 16.30 uur D’n Toomp
  
Donderdag 22 november
Zij-Aktief  Adventversiering maken

Zondag 25 november
Oranjecomité  Intocht Sinterklaas
vanaf 14.00

Donderdag 6 december
KBO  Kienmiddag
14.00 - 16.30 uur D’n Toomp

Zondag 9 december
Thea Sutmuller  Kunst-/Hobby-Kerstmarkt
11.00 uur Zaal Schuttershof

Donderdag 13 december
Zij-Aktief  Combrio Deurne

Vrijdag 14 december
Zaterdag 15 december
C.V. De Wortelpin  Zittingsavonden
20.00 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 22 december
Diverse verenigingen  Kerstconcert
19.00 uur D’n Toomp

Dinsdag 1 januari 2013
C.V. De Wortelpin  Nieuwjaarsreceptie
13.30 uur Sportpark "de Heikamp" 

Donderdag 3 januari 2013
KBO  Kienmiddag
14.00 - 16.30 uur D’n Toomp 

Zondag 6 januari 2013
Die Original Maasaler  Nieuwjaarsconcert
12.00 - 14.30 uur D’n Toomp

Zaterdag 12 januari 2013
C.V. De Wortelpin  Prinsenbal
20.30 uur Zaal Schuttershof

Zondag 20 januari 2013
C.V. De Wortelpin  Prinsenreceptie
11.11 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 26 januari 2013
C.V. De Wortelpin  Boerenverlovingsbal
20.30 uur Zaal Schuttershof

Zaterdag 31 januari 2013
KBO  Kienmiddag
14.00 - 16.30 uur D’n Toomp

Agenda tot en met januari 2013

Belangrijke telefoonnummers

De volgende Hèjs Nèjs verschijnt op 22 november 2012.




