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Beste lezers en lezeressen, Deze Hèjs Nèjs staat weer boordevol
interessants. In het bijzonder verwijzen wij naar de nieuwe rubriek:
Trots op…..Vooral in donkere tijden is het goed ook stil te staan bij mensen
en dingen waar we trots op kunnen zijn. In Berichten van het bestuur
(van Hèjje Mojjer) onder andere een opsomming van de voortgang van allerhande aanpassingen/
verbeteringen in Heijen. Jessica Blaauw is geïnterviewd over haar werk als ambulanceverpleegkundige.
Op de cover Marij Manders, die samen met haar zoon Piet (webmaster van www.heijen.info) naar
Afferden verhuist. In Van Toen tot Nu gaat het over een markant gebouw in Heijen: Hoofdstraat 26/28.
En er is meer. Wij wensen u weer veel lees- en kijkplezier.
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Column
Verkeersveiligheid neemt
steeds verder af
Was onderweg en stoorde me enorm aan niet-handsfree
bellende automobilisten. Je ziet het overal en steeds meer.
Zelfs bij het op- en afrijden van drukke rotondes als het
Keizer Karelplein in Nijmegen: met éen hand sturen, met
de gedachten bij het telefoongesprek en absoluut niet beseffend wat er op de weg gebeurt. Moest even denken aan het
fraaie woord abstraheren: daarbij gaat het om het weglaten van onbelangrijke zaken om zo een duidelijk beeld te
krijgen van waar het eigenlijk om gaat. Alleen wordt in de
geschetste situatie niet de bijzaak weggelaten, maar juist de
hoofdzaak. En dat is duidelijk het veilig deelnemen aan het
verkeer om daardoor ongelukken en onherstelbaar leed te
voorkomen.
Ook erg: appjes tikken en lezen achter het stuur van een rijdende auto, met de blik vooral op het schermpje van enkele
vierkante centimeters in plaats van op de echte wereld, die
zich achter de grote voorruit afspeelt. In dit geval bestond

die werkelijkheid uit andere rijdende auto’s bij de nadering
van een verkeerslicht met een rode kleur. Kennelijk was het
bericht op het schermpje boeiender dan de andere weggebruikers. Dit was in Boxmeer, gelukkig is daar het ziekenhuis dichtbij. ’s Avonds bij het journaal, noem het toeval,
was een thema het steeds slordiger wordende weggedrag
en een weemoedige herinnering aan de snelle politie-Porsches, die wegmisbruikers aanpakten en het gezag dat zij
uitstraalden. Deelnemen aan het verkeer vereist verantwoordelijkheid, die vandaag de dag toch wel ver te zoeken
is. En het lijkt steeds erger te worden. Als je die lijn doorzet naar de toekomst, mag je ervan uitgaan, dat je over een
paar jaar maar beter niet meer buiten de deur kunt komen.
Het is maar goed, dat de voorzieningen in auto’s om ongelukken te voorkomen steeds verder gaan: automatisch
remmen als je te dicht bij je voorganger komt, een signaal
als je buiten je rijstrook komt en ga nog maar even verder.
Maar eigenlijk is dit de omgekeerde wereld: als de automobilist oplet en zijn verantwoordelijkheid neemt, zouden die
voorzieningen niet nodig zijn. Je kunt het vergelijken met:
de ene partij smijt allerlei troep op straat en in de berm, en
de andere partij ruimt het weer op. En: de een breekt in en
de ander pakt de dief; de een laat zijn hond een drol neerleggen en het spelende kind of de wandelaar trapt er in; de
een maakt oorlog, de ander probeert vrede te bereiken. Het
is dunnetjes met de wereld.
In deze Hèjs Nèjs gaat het onder meer over dingen waar
iemand trots op is. Gelukkig blijft er nog genoeg om trots
op te zijn. En dat geeft de burger toch weer moed.

Jubileumreisje donderdag 29 september 2016
Om ons 80 jarig bestaan te vieren
hebben we met maar liefst 46 dames en chauffeur Ben Custers
een dagtocht naar Elburg gemaakt. Daar aangekomen hebben
we eerst genoten van een kopje koffie of thee met gebak.
Daarna werden we in 3 groepen verdeeld en onder leiding van
een gids hebben we een stadswandeling gemaakt. Er zijn veel
monumenten en het is een heel mooi sfeervol stadje waar veel
over verteld kon worden.
We eindigden bij de haven waar we meteen aan boord gingen
voor een tocht op het Veluwemeer. Tijdens het varen kregen
we een lunch en konden we ons opwarmen aan de koffie en
thee. Het was deze dag namelijk fris en winderig weer. Dat was
even wennen na een lange zomerse periode.Er zijn maar weinig
dames op het dek geweest om de wind lekker door de haren
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te laten waaien. Nadat we van boord gingen hadden we even
wat vrije tijd om te winkelen of een museum te bezoeken. Ook
zochten enkele dames een terras op om te genieten van een
drankje…….Gelukkig was iedereen weer op tijd bij de bus en
konden we weer richting huis. Maar niet nadat we onderweg
nog genoten hebben van een heerlijk diner.
Het was een zeer geslaagde dag en voor iedereen die nog nooit
in Elburg is geweest een aanrader!
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De deelneemsters aan het ZijActie
f 80-jarig jubileumreisje

Verenigings- en ander nieuws

De Zonnebloem afd. Heijen gaat haar 40-jarig
jubileum vieren
In januari 2017 bestaat De Zonnebloem afdeling
Heijen 40 jaar. Dit willen wij begin februari 2017
gaan vieren met onze gasten-deelnemers en onze
vrijwilligers. De viering zal bestaan uit een gezellige,
Heijense middag met een hapje en een drankje. Enkele
Heijense verenigingen hebben hun medewerking
reeds toegezegd om deze jubileummiddag mee op te
luisteren.
U kunt deze middag financieel ondersteunen door uw
vrijwillige, maar zeer welkome, bijdrage over te maken
op bankrekeningnummer NL57 RABO 0122103114
t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem Heijen. U kunt uw

bijdrage ook contant af geven bij de voorzitster,
Lizet Roelofs Kasteelstraat 10a.
De Zonnebloem, afdeling Heijen, dankt u bij voorbaat
voor uw financiële steun.
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan
het leven van mensen met een fysieke beperking
door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door
middel van huisbezoek, (kleinschalige) activiteiten en
aangepaste vakanties geven we kleur aan hun leven
en helpen onze 17 Heijense Zonnebloemvrijwilligers
gevoelens van eenzaamheid te verminderen.

De Zonnebloem Heijen bezoekt het Klok & Peel
Museum
Vrijdag 23 september zijn we met 25 gasten en een
aantal vrijwilligers op stap geweest naar het Klok &
Peel Museum in Asten.
In het klokmuseum vindt men een beiaardcollectie van
internationale betekenis. Ook is er een indrukwekkend
astronomisch kunstuurwerk te zien en te horen. Een
gids leidde ons rond door het museum met een goede
uitleg over de historie, het gebruik en de klank van de
klokken.
De collectie Peel omvat objecten uit de natuur- en
cultuurhistorie van De Peel, het gebied op de grens

van Brabant en Limburg en voert door de tijd vanaf ca
10 miljoen jaar geleden tot heden. In de tentoonstelling
zijn landschappen te zien met de hierbij behorende
flora en fauna. Ook hier was er een prima toelichting
door een gids.
Vervolgens zijn we de tuin in geweest en hebben we
dankzij het mooie weer op het terras buiten kunnen
zitten. Zo werd het voor onze gasten een heel
plezierige, interessante en ook relaxte dag.
De Zonnebloem afd. Heijen
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Spit Natuursteen
&
GRAFMONUMENTEN

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

Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Unieke
interieurs
op maat

RESTAURATIE

Maakt
de herinnering
tastbaar...

Heijen

T: 0485-512367 • info@spitnatuursteen.nl

Venlo

T: 077-3200088 • venlo@spitnatuursteen.nl

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By Frank

ONT ADV_HN.indd 1
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Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Verenigings- en ander nieuws

Zittingsavonden “De Wortelpin”
op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2016
Zaal open: 19.30
Start programma: 20.00!!
Café Zalen Schuttershof
Entree : €13,00
Voorverkoop café zalen Schuttershof: zaterdag
5 november 2016 van 11.11u – 12.11u
Kaarten à €10,00 met stoelreservering in de
voorverkoop.
Na 5 november zijn resterende kaarten verkrijgbaar
bij het Heijs Hepke
Een greep uit het programma.
Van eigen bodem wordt alweer volop gewerkt aan
nieuwe, verfrissende acts van o.a. de
• De dansgarde
• De entertainmentgroep
• Vorstverlet
• De Ex-prinsen
• Goed Gevuld
• Heijs Uut Volle Borst met Barbara Dijk

De volgende tonpraters hebben wij weten vast te
leggen:
• Hans Keeris
• Rob Scheepers
Wat betreft de tonpraters; een bekend en een nieuw
gezicht in Heijen maar beiden zijn gerenommeerde
namen in de tonpraterswereld. Zowel Hans en
Rob hebben hoge ogen gegooid tijdens diverse
buutkampioenschappen in omstreken.
Geloof maar dat de lachspieren het zwaar te verduren
krijgen.
Genoeg redenen dus om je te laten verleiden tot
een gezellig Heijs avondje top amusement.
Heel graag tot de 5e november of op een van onze
Zittingsavonden,
Dirk Ronnes
Marga Guelen
Ryanne Hermsen

EMM Website en verjaardagskaart…
Fanfare EMM heeft onlangs haar website vernieuwd
en wij vinden het als muziekvereniging belangrijk
om met de tijd mee te gaan. Daarom is ook de
welbekende verjaardagskaart in een nieuw jasje
gestoken.
Om onze jeugdleden een goede opleiding te
kunnen bieden, door vakbekwame docenten, is uw

financiële steun van groot belang. Ook zal
uw bijdrage besteed worden aan aanschaf
van instrumentarium, zodat de jeugdleden hun hobby
kunnen blijven uitoefenen.
Op uw verjaardag komen onze jeugdleden bij u aan
de deur om u te feliciteren.
De opbrengsten van deze verjaardagsactie komt
daardoor ook geheel ten goede aan onze jeugd.
Wij zijn trots op onze jeugdleden! U ook?
Mede door nieuwe aanwas van jeugdleden en
onze huidige jeugdleden is de toekomst van EMM
gewaarborgd en kunnen wij u blijven voorzien van
o.a. onze (show) concerten.
Namens onze jeugdleden hartelijk dank voor uw
bijdrage!
PS: bekijkt u ook eens onze vernieuwde website
www.fanfare-emm.nl!
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Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen

ForFarmers, producent en leverancier van diervoeders. Een no-nonsense
organisatie met gedreven medewerkers en dealers dichtbij het boerenbedrijf.

Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129

Met een compleet pakket aan producten en diensten, werken we samen aan
optimale resultaten. Want onze ambitie is een tevreden klant.

www.forfarmers.nl

www.schuttershofheijen.nl
HD_adv.A_V2.indd 1

06-05-2010 10:02:12

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

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

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 als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen
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Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
art
Oktober t/m ma30 - 22.30 uur
11.
Di. t/m vr.
30 - 21.00 uur
11.
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

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

Berichten van het Bestuur

Berichten van het Bestuur
A77
Momenteel is het groot onderhoud aan de A77 volop
aan de gang. De werkzaamheden zijn begonnen bij
de grensovergang en eind december zou het tot aan
knooppunt Rijkevoort klaar moeten zijn.
Bestemmingsplan Hoogveld
Na jaren van onduidelijkheid is het bestemmingsplan
Hoogveld eindelijk vastgesteld. Conform de situatie,
burgerbestemming, is deze zo vastgesteld voor de
aan de Hoofdstaat en de Boxmeerseweg gelegen
particuliere panden.
Pastoor Jaspersplein
Tijdens het schrijven van dit bericht wordt er nog volop
gewerkt aan het plein voor de kerk en de Hoefstaat.
De contouren zijn al duidelijk zichtbaar en tegen de tijd
dat het Hèjs Nèjs bij u op de mat valt zal het plein een
heel eind klaar zijn. Hierna zal er bekeken worden hoe
en wanneer de volgende fase vanaf de kerk tot aan de
Hoofdstraat heringericht gaat worden. Dit zijn alleen
nog maar plannen. Wanneer er meer duidelijk is zullen
als eerste de aanwonenden geïnformeerd worden.
Bij de ontwikkeling van het Pastoor Jaspersplein is er
ook overleg geweest met de omwonenden en het
kerkbestuur. Dit is voor alle partijen goed bevallen.
Fietspad vanaf de tramhalte tot aan de stoplichten
richting Afferden
Het betreffende fietspad is vanaf het viaduct onder
de A77 tot aan de stoplichten bij de Grens in zeer
slechte staat. Het hele stuk vanaf de tramhalte tot aan
de stoplichten bij de Grens gaat daarom vernieuwd
worden. De gemeente heeft met de omwonenden en
Hèjje Mojjer drie varianten besproken, dubbel fietspad
links, dubbel fietspad rechts of enkel links en rechts
zoals het nu is. Met de opmerkingen van deze avond
gaan ze bekijken wat de beste oplossing is.

en kunt u vragen stellen.
Bouwplannen Hoofdstraat
De plannen voor de bebouwing aan de Hoofdstraat
en het wijzigen van de bestemming zijn in volle gang.
Totdat deze plannen en wijzigingen definitief zijn is
het moeilijk in te schatten wanneer de daadwerkelijke
bouw gaat beginnen.
N271
Op 17 oktober is er een overleg geweest met
de gemeente,de provincie en de politie over de
onderzoeksresultaten van de middenafscheidingen van
de rondweg. De provincie heeft aangegeven dit jaar
nog te beslissen wat er nu gaat komen.
Website
Piet Manders, de drijvende kracht achter onze fraaie
website www.heijen.info, gaat verhuizen naar Afferden.
Mooi voor Piet, zijn moeder en voor Afferden. Jammer
voor Heijen, zou je denken. Maar Piet wil zijn website
en Heijen niet in de steek laten, hij blijft webmaster en
hij blijft voor Heijen werken.
Er is goed nieuws te melden. Piet en zijn collega webmaster Jan krijgen versterking in de persoon van Gerda
Franken. Gerda wordt eveneens webmaster en zal
samen met Piet het beheer over de website voeren.
Gerda, welkom! Heel fijn dat je met jouw kennis en
inzet helpt de website op professionele wijze in de
lucht te houden en te vullen.
Piet, succes met de verhuizing!

Haven Heijen
De plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen
zijn al zover gevorderd dat ze waarschijnlijk begin
november aan de inwoners van Heijen gepresenteerd
gaan worden. Op deze avond wordt u geïnformeerd
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Mondzorg
Tandarts
Implanteren
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt?
Wij nemen nieuwe patiënten aan.

Gebitsreparatie klaar terwijl u wacht.

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

durf jij de

uitdaging aan?

In
speedltoor
uin
het le
uk
voor ste uitje
hele g het
ezin!

Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één
groot avontuur!

10

Hèjs Nèjs
oktober 2016

Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag. Kijk voor het laatste
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

Interview

Je moet stevig in je schoenen staan, anders
red je het niet…
In het kader van “bijzondere beroepen” hebben wij deze maand een gesprek gehad met
de 39-jarige Jessica Blaauw, die met haar gezin in de Boommarterstraat woont. Zij is
ambulanceverpleegkundige en doet dit werk al sinds 2010.
Jessica was erg verbaasd toen wij haar vroegen om een
interview, zo bijzonder is haar beroep toch niet, meende
zij? Toch wel, vinden wij. Het is een spannend en zeer
afwisselend beroep met heftige momenten. En bovendien,
een kijkje achter de schermen van een ambulancedienst is
naar onze mening echt wel de moeite waard. De aandacht
gaat altijd uit naar degenen die geholpen worden door deze
dienst, maar de medewerkers die dag in dag uit klaar moeten
staan met een tip top in orde zijnde ambulancewagen
komen weinig of nooit in de belangstelling. Of het moet zijn
als ze bedreigd worden door omstanders of dergelijke. En
gelukkig is dat meestal niet het geval.
Jessica Blaauw-Verhoeven
Eerst maar eens iets over Jessica zelf. Zij is geboren
en getogen in Boxmeer en volgde de MAVO. In die
jaren werkte ze als vakantie- en weekendhulp in het
Maasziekenhuis waar haar vader werkzaam was. Ze
werkte er als voedingsassistente en daar begon ook haar
belangstelling voor het verpleegvak. Na de MAVO was ze
te jong om de opleiding te mogen starten, dus ging ze eerst
naar de HAVO. De overstap naar de verpleegopleiding
was daardoor ook wat gemakkelijker. Ze wilde eigenlijk de
opleiding volgen in Venray, maar doordat haar aanmelding
“in een verkeerde kaartenbak” was terechtgekomen, werd
het Venlo. Toen zij in 1999 haar opleiding afgerond had
belandde ze met veel geluk (want de werkloosheid onder
verpleegkundigen was toen erg groot) als cardiologie
verpleegkundige bij het Maasziekenhuis in Boxmeer. Toen
al had de ambulancedienst haar interesse gewekt, maar
ze vond zich nog te jong en bovendien moesten er eerst
andere prioriteiten afgehandeld worden.
Gerrit, Jules en Sarah
Ze ontmoette in 1995 de Heijense Gerrit Blaauw bij
Dancing de Hoeve in St. Anthonis, een discotheek die nu

niet meer bestaat. Na vijf
jaar verkering kochten ze
in 2000 een huis aan de
Boommarterstraat en
trokken er in. Er werd
getrouwd en er kwamen
twee kinderen: Jules die
10 jaar is en Sarah, 7
jaar oud nu.Tussen deze
bedrijven door volgde
Jessica de opleiding
tot IC (Intensive Care)
verpleegkundige en de
Eerste Hulp opleiding.
Jessica voor “haar” ambulanc
e
Deze twee (of in
ieder geval één van de twee) heb
je nodig om op de ambulance opleiding te komen.
In 2010 was het zover. Het gezinnetje was compleet en
Jessica kon nu beginnen aan de verwezenlijking van haar
droomjob: een plaatsje op de ambulance. Daarvoor moest
er een stoomcursus van vier maanden gevolgd worden.
En nadat deze afgerond was mocht Jessica eindelijk
plaatsnemen in de ambulance.
Het ambulancewerk
Jessica vertelt: “Onze ambulance staat gestationeerd in
Haps, vandaar uit voorzien wij de hele regio. Deze omvat
Oost-Brabant en Noord-Limburg. We zijn altijd met z’n
tweeën in de wagen: een ambulancechauffeur en een
ambulanceverpleegkundige. Samen zijn wij een team en
vullen we elkaar aan. Onze meldkamer zit in Den Bosch. We
onderscheiden drie soorten ritten: besteld vervoer, een A2
rit dat wil zeggen dat we binnen een half uur ter plaatse
vervolg op blz 12
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Interview

Jessica praat ontspannen over haar
spannende werk

moeten zijn en een A1 rit, dan is het spoed en moeten we
binnen een minuut nadat de pieper is afgegaan onderweg
zijn naar de aangegeven locatie. Bij een A1 rit weten we
meestal niet eens wat er aan de hand is. Het enige dat we
dan hebben is een adres. In de ambulance kunnen we dan
op een schermpje de nadere details zien.

Gelukkig is het vaak ook vrolijk
en worden er grapjes gemaakt als
iemand weer naar huis mag.
Besteld vervoer betekent dat we patiënten moeten
vervoeren van de ene naar de andere locatie. Dat kan
naar huis zijn, naar een ander ziekenhuis of in het ergste
geval naar een hospice. Dat laatste is natuurlijk wel heftig.
Ik begeleid de mensen in de ambulance en probeer dan
contact te leggen. Maar als iemand naar zijn laatste adres
wordt vervoerd weet je soms niet wat je moet zeggen.
Gelukkig is het vaak ook vrolijk en worden er grapjes
gemaakt als iemand weer naar huis mag. Dan heb je ook
meer tijd om te besteden aan de zieke, anders dan wanneer
het een spoedgeval betreft. Wel mooi om te vermelden dat
ik ook eens mijn schoonvader heb vervoerd, gelukkig bij een
besteld vervoerrit!” (Zie foto elders bij dit artikel.)
Het is hollen of stilstaan bij de ambulancedienst,
zoveel is wel duidelijk. Onze vraag is dan ook wat
doen jullie bij “stilstaan”?
Er blijkt nog een heel takenpakket te zijn waar de
ambulancemedewerkers dagelijks aan werken. In Haps
werken dertig mensen, verdeeld over drie ploegen. Je hebt
vroege, late of nachtdienst. Iedere dag moet je je spullen
controleren, denk aan bijvoorbeeld je koffer, materialen in
de auto, medicatie, infusen enzovoort. Daarnaast ook de
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communicatiemiddelen bestaande uit een portofoon en
een pieper. Is alles tip top in orde? De chauffeur controleert
de auto en stelt alvast de stoel in de stand hoe hij of zij
graag zit. De auto moet iedere week gewassen worden,
voorraden moeten worden aangevuld. De garage en het
kantoor moeten worden schoongehouden. De post en
het e-mailverkeer moeten bijgehouden worden, evenals
de logboeken en de administratie. Tijdens de wachttijden
hebben de medewerkers ook tijd de kennis van de
protocollen, die in een boekje staan dat geregeld wordt
geüpdate, op peil te houden. Maar zodra de pieper gaat
voor een spoedgeval laten ze alles uit de handen vallen en
gaan op pad.
Wat maken jullie zoal mee, Jessica?
Jessica: “Ik heb hele leuke herinneringen maar helaas ook
trieste, als je weet dat het niet goed is afgelopen. Het
heftigste dat ik heb meegemaakt is dat we met spoed
naar een kinderreanimatie moesten. We hebben alles
geprobeerd om het kind te redden, maar helaas is het
toch overleden. Ook een dodelijk ongeval dat recent nog
gebeurd is waarbij een vrachtwagen op een personenauto
was gebotst, was heftig. En zelfdodingen. Maar na zulke
ritten is er altijd iemand van het Bedrijfsopvangteam in de
standplaats aanwezig. Die praten met je en als je een time
out nodig heb is dat zeker bespreekbaar. Gelukkig neem ik
het werk niet mee naar huis. Thuis vertel ik wel eens iets
tegen Gerrit. Die luistert dan ook geduldig maar meer kan
hij ook niet doen. Zijn werk (bij AVG – red.) ligt op een
heel ander vlak.

Gelukkig neem ik het werk niet
mee naar huis.

Jessica en haar schoonvader

Als we naar drugsgerelateerde incidenten moeten
of situaties in het uitgaansleven dan krijgen we vaak
politieondersteuning. Dit voor het geval dat de situatie uit
de hand loopt. De werksituatie moet zo veilig mogelijk zijn.
Soms krijg je inderdaad wel het een en ander naar je hoofd
geslingerd, maar ik houd het dan maar op stress.Vaak komen
de mensen achteraf nog hun excuses maken. En meestal zijn
de mensen heel dankbaar dat we komen.”
Een heftige junidag die Jessica zich nog goed herinnert is de
dag in juni dit jaar dat het centrum van Boxmeer door het
noodweer compleet blank stond. Juist toen moesten ze naar
een patiënt voor reanimatie. Jessica: “Daar ging ik met mijn
apparatuur door een halve meter water, want de ambulance
kon niet meer voor- of achteruit. Gelukkig heeft de patiënt
het overleefd!”
Je moet wel stevig in je schoenen staan, anders red je
het niet. En je moet ook we wat spierballen hebben, zo
blijkt uit Jessica’s verhaal! Een brancard kan een persoon
van maximaal 228 kg dragen. Bij zware patiënten kun je
een ambulance inschakelen met een elektrische brancard.
Daarvan is er één beschikbaar in de regio. Bij moeilijkere
situaties kunnen ze een beroep doen op de brandweer.
Bijvoorbeeld uit een huis of van een dak tillen met de
ladderwagen van de brandweer.

Bij een ongeval is teamwork enorm

belangrijk

gelukkig kan ik door mijn opleiding altijd nog terug naar het
ziekenhuis.”
Wij merken op tegen echtgenoot Gerrit dat het natuurlijk
wel handig is om een ambulanceverpleegkundige thuis te
hebben. Gerrit lacht en Jessica vertelt dat dit toch wel eens
tegenvalt. Een aantal jaar geleden brak zoontje Jules zijn arm
bij het spelen en dat was een echte ‘eyeopener’. De stoere
ambulanceverpleegkundige raakte ineens helemaal in de
war. “Als het je eigen kind betreft ben je ineens toch in de
eerste plaats moeder. “
Maar goed ook.
Trots op…..
Elders in dit nummer hebben wij een heel verhaal
over trots zijn op. Verschillende mensen hebben eraan
meegeholpen dat artikel tot stand te brengen. Uiteraard
hebben wij ook Jessica gevraagd waar zij trots op is. En
dit was haar antwoord:
Jessica: “Tja wat zal ik daarop zeggen… Ik ben trots
op mijn gezin en de rest van de familie, heel cliché. En
natuurlijk ook op wat ik bereikt heb en als mensen
zeggen wat heb jij een “ leuke” baan….”

Hoe ontspan je je?
Jessica: “Omdat ik natuurlijk wel goed in vorm moet blijven
doe ik aan fitness. Je hebt wel een beetje power nodig als
je bedenkt dat de monitor en koffer circa 15 kilo per stuk
wegen! Maar ook thuis vragen de kinderen aandacht en
dan doe ik graag leuke dingen met ze. Het enige nadeel
dat ik aan mijn werk vind is de onregelmatigheid. Ik weet
ook niet of ik dit beroep tot mijn 67e vol kan houden, maar
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Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen
T. 0487 - 501 469
De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen
T. 0485 - 531 201
info@vonk-service.nl - www.vonk-service.nl

ServiceVonkGroep

De duurzame totaalinstallateur uit uw regio!
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:

√

Zonnepanelen

√

Houtkachels

√

Elektra

√

Zonneboilers

√

Verwarming

√

Airconditioning

√

Warmtepompen

√

Sanitair

√

Service & onderhoud

Per 1 januari 2015 hebben wij Frans Arts Installaties uit Afferden overgenomen!
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Hallo alle kinderen uit Heijen,

Op 20 november is het zo ver en kom
t Sinterklaas weer
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 Toom
p en hopen daar
om 15:00 uur feest te vieren samen
met de Sint en zijn
pieten.
Net zoals de voorgaande jaren, wille
n we graag de zaal
weer mooi versieren, maar ook daar
hebben we jullie hulp
voor nodig. Op school zullen er wee
r kleurplaten uitgedeeld
worden. Als jullie die nou mooi inkle
uren 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 7 tot en
met 11
november.
We hopen jullie allemaal te zien op
de kade op 20 november zodat we
er een mooi feest
van kunnen maken!
Groetjes van Sinterklaas en de zwar

te pieten en het Oranje Comité

PS Het Oranje Comité stelt zich niet

aansprakelijk voor ongevallen tijden

s de intocht.

Edwin en Ellen Jans 25 jaar getrouwd
Onlangs waren Edwin en Ellen uit de Meidoornstraat 25 jaar
getrouwd en dat was niet de enige reden voor een feest: Edwin
zag in september namelijk ook nog Abraham op de stoep
verschijnen.
Edwin is een gewaardeerd lid van het bestuur van Hèjje Mojjer
.
Zijn taak binnen het bestuur is voornamelijk het voeren van het
secretariaat. En Ellen onder steunt hem daarbij.
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COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

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
Groente en fruit

10

CT_adv_A6.indd 1

20-04-2010 10

Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
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elemansfrans@hotmail.com

Openingstijden:
Di. - do.
08.00 - 18.00
Vr.
08.00 - 20.00
Za.
08.00 - 16.00

Meet & Greet

Meet & Greet
Alex Janssen
In deze rubriek stelt steeds een jongere tussen 12 en 18 jaar
zich voor aan de hand van een vragenlijstje. Degene die het
vragenlijstje invult, bedenkt en vraagt ook de volgende die
het lijstje zal invullen. Deze keer maken we nader kennis
met Alex Janssen.

Naam

Alex Janssen

Geboortedatum en plaats

07 juli 2001, Boxmeer

Waar woon je in Heijen?

Dennenlaan 12

Op welke school/opleiding zit je?

Elzendaal college Boxmeer

En in welke klas/jaar?

4de HAVO

Weet je al wat je wilt worden?

nee

Wat zijn je hobby’s?

voetbal

Heb je een huisdier en zo ja, welk?

nee

Verdien je een zakcentje bij en zo ja, waar of waarmee?

bij de rozenkwekerij Tönnissen in Beugen

Wat houd je op dit moment erg bezig en waarom?
(denk aan sport, politiek, het nieuws, een persoon of toestand)

voetbal en school

Wat is je favoriete TV programma?

South Park

Wat is je favoriete sport om te doen?

voetbal

Wat is je favoriete sport om naar te kijken?

voetbal

Wat is je favoriete muziek?

hardstyle

Wat is je beste eigenschap?

behulpzaam

En wat je slechtste?

ongeduldig

Waar heb je een enorme hekel aan?

als mensen anderen na doen

En wat vind je juist leuk?

als mensen gezellig zijn

Wat zou je doen als je een miljoen euro zou winnen?

een Lamborghini kopen en wat overblijft aan een huis
uitgeven

Wat wil je in ieder geval een keer in je leven meemaken?

op vakantie met vrienden naar een ver land

Wat hoop je voor jezelf in de toekomst?

dat ik gelukkig word

Wat is jouw idee voor Heijen in de toekomst?

niet veel veranderen het is mooi zoals het nu is

Wie komt er in de volgende Meet & Greet?

Jessica Geulen
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Hoofdstraat 26 - 28

Archief Historisch Heijen - Collectie Jac. van Dijck

Woning Rijksweg A-37 ; tegenwoordig Hoofdstraat 26 en
Hoofdstraat 28.
De eerste woning die op dit perceel gebouwd wordt is van de
familie Rutten die er een café exploiteert. In 1911 wordt dit café
afgebroken en wordt door het in 1910 gehuwde stel, Hermanus
Vierboom, geboren 1874 in Ubbergen en Antonia Rutten, geboren
1882 in Afferden, een nieuwe woning annex winkelpand met
bakkerij op het perceel gebouwd. Voor de bouw wordt gedeeltelijk
gebruik gemaakt van de stenen van het voormalige pand. Van de
woning is ook een prentbriefkaart gemaakt, zie foto.
Antonia en Hermanus, die in 1910 trouwen krijgen drie kinderen.
Oudste dochter Henrica, geboren in 1911 wordt slechts drie weken
oud. Hun tweede dochter, eveneens Henrica genaamd, wordt
geboren in april 1912. Zoon Johannes wordt geboren in mei 1913,
maar overlijdt, slechts 5 maanden oud. Datzelfde jaar overlijdt ook
Antonia.
Hermanus hertrouwt in 1914 met de dan 34-jarige Hermina
Bekkers, uit Maashees. Jan en Hermina Vierboom krijgen vier
kinderen, zoon Jan, geboren in datzelfde jaar, dochters Antonia in
1916 en Regina in 1919 en jongste zoon Gert, geboren in 1922.
Oudste zoon Jan trouwt met Annie Gossens, geboren 8 februari
1925 in Ottersum.
In de tijd dat Jan en Annie het pand bewonen, bevindt zich aan de
linker voorzijde het woongedeelte. Het rechter voorgedeelte van
het pand is ingericht als winkel en daarbij ingedeeld met vooraan de
toonbank met kassa. Daarachter aan de zijde van de Schoolstraat
het voorraadgedeelte met de koloniale waren en de voorraadkamer
voor het brood. In de achterwoning bevindt zich de bakkerij.
In 1929 wordt het transformatorhuisje waarmee Heijen stroom
krijgt gebouwd links van de woning van Vierboom.

18

Hèjs Nèjs
oktober 2016

De tramrails die door Heijen loopt richting Venlo, gaat pal voor de
woning en winkel langs. Spijkers van de rails worden jaren later nog
in de tuin teruggevonden. Aan de voorzijde van het huis is in die tijd
een van de Heijense tramhaltes. Het is dan ook een stopadres waar
overslag van goederen plaats vindt en paarden kunnen rusten en
gevoerd worden. Vandaar de paardenvoederbak aan de voorzijde
van het pand. Te verhandelen vee wordt in de stal gezet en de
kooplui kunnen de nacht doorbrengen in een van de dan zeven
slaapkamers in de woning.
In oorlogstijd wordt het pand bewoond door Duitse manschappen.
De woning raakt zwaar beschadigd. Een genummerde lepel van het
Duitse leger met ook jaartal erop vermeld, vindt de familie Storms
zo’n 50 jaar later in de tuin. In 1996 bezoekt de Duitse veteraan Jäger
Walter Müller Heijen en vertelt: “Begin februari 1945 bezette ik een
schuttersput naast het kasteel in Heijen, onze bevoorrading was
zeer slecht en wij als jonge soldaten (18 jaar) hadden altijd honger.
In de buurt zochten we naar eten, zo kwam ik bij de voorraadkasten
van de bakker (Vierboom) waar ik genoeg vond om mijn honger
te stillen”.
Vanaf 1952 wordt het pand verdeeld in twee woningen, nummer
26 en nummer 28.
Nummer 26 wordt vanaf dat moment bewoond door Jan en Annie
Vierboom.
Bij het verdelen van het pand in twee woningen wordt ook de
kelder verdeeld. De scheiding wordt aangebracht met kippengaas
en afgedicht met een laag cement. De kelder van nummer 26 loopt
gedeeltelijk door onder de woonkamer van nummer 28. Men
kan vanuit de beide vertrekken zelfs met elkaar communiceren.
De bovenverdieping van nummer 28 daarentegen, loopt over de
achterwoning van nummer 26.
Na het overlijden van Jan Vierboom in 1981, verhuist Annie voor
korte tijd naar de Heijenseweg in Gennep, in afwachting van
het gereed komen van haar twee-onder-een-kap woning aan de
Nieuwwijkstraat. Annie verkoopt nummer 26 aan Toon en Ellie
Elemans. Toon en Ellie wonen in het pand met hun zonen. In 1985
verhuizen zij naar Gennep, waar zij café Buitenzicht gaan exploiteren.
Theo Rutten uit Ottersum en Rita van Heesch uit Afferden worden
de nieuwe eigenaren van nummer 26.Theo en Rita nemen het pand
grondig onder handen. De verbindingsdeur naar de voormalige
bakkerij wordt dichtgemetseld, zodat voor- en achterwoning vanaf
dat moment geheel gescheiden zijn. De bakkerij wordt omgebouwd
tot appartement, met keuken, kamer, badkamer, toilet. Er komt een

Van toen tot nu

grote trap naar de bovenverdieping waar twee ruime slaapkamers
worden gemaakt. De eerste bewoners van het appartement zijn
Rita’s zus Karin met haar partner Joop. De huidige bewoonster is de
Heijense Resi Kerkhoff.

Omdat bij hoog water het voormalige bakkerijgedeelte onder water
loopt, stort Theo aan de achterzijde van het pand een betonnen
verhoging.
Door het slopen van de muur tussen de beide kleinere kamers
aan de voorzijde ontstaat een zeer ruime woonkamer. Tijdens
het opknappen van de woning wordt een in tweeën gescheurde
grafsteen gevonden. Deze is afkomstig van de allereerste bewoner
van het perceel, caféhouder Rutten.
Theo en Rita verhuizen, kort nadat zij in 1989 in het huwelijk zijn
getreden, naar het ouderlijk huis vanTheo aan de Siebengewaldseweg
in Ottersum, evenals zus Fanny die op dat moment met partner
Peter in het appartement van nummer 26 woont. De woning wordt
verkocht aan Frans Storms en Angeline van Tankeren. Angeline
is geboren in Gennep, Frans in Heerlen. Dochters Rosanne, in
1991 en Julianne in 1992, worden in de woning geboren. Frans en
Angeline wonen tot op de dag van vandaag in het pand.
Twee leeuwenkoppen, de handgrepen van de vroegere ovenschuiver,
sieren nog de huidige woonkamer. Twee binnendeuren uit vroeger
jaren zijn ook behouden gebleven.
Bij het strippen van de vloer vanwege het vocht komen de originele
winkelvloertegels tevoorschijn. Grote rechthoekige zwarte tegels.
Deze zijn behouden gebleven als ondervloer en daarop is nu een
houten vloer gelegd.
Wanneer Frans en Angeline de woning kopen is het plafond in de
woning nog van zogenaamde afgesmeerde stromatten. Dit plafond

is door de gemeente in het kader van een geluidsproject vervangen
door een gipsplatenplafond. Tevens worden in die tijd de ramen
vervangen.
De bovenraampjes in de woning zijn nog origineel glas in lood.
Nummer 28 wordt vanaf 1952 gehuurd en bewoond door Wiel
Welbers, geboren 1917 en echtgenote Riek Gossens, geboren
1921 en oudere zus van Annie Gossens. Zij verhuizen vanaf de
Schoolstraat 12, met zonen Jos en Gerrie naar het pand. Dochters
Anne-Marie en Wilma worden aan de Hoofdstraat 28 geboren.
Begin 1977 verhuizen Riek en Wiel naar de Heesweg.
In 1978 verkoopt Jan Vierboom nr. 28 aan Dirk-Jan en Kirsten
Dekker, die er gaan wonen met dochters Malou en Suzanne. In
de twaalf meter lange garage bij de woning wordt een passie van
de familie langzaam verwezenlijkt, namelijk het bouwen van een
zeewaardige catamaran. In maart 2006 verkopen zij de woning aan
Patrick Deenen en Erica Reintjes en vertrekken ze met de inmiddels
gereed zijnde catamaran naar de Zeeuwse kust.
Patrick en Erica trekken maart 2007, na een jaar klussen, in de
woning samen met de kinderen Melanie en Maikel en de twee
katten Zipke en Wopke. Tijdens de opknapbeurt valt op dat alle
wanden op de begane grond zijn afgetimmerd met schrootjes. Een
wagen vol wordt afgevoerd. Het plafond op de begane grond is van
gaas afgesmeerd met gips.
Omdat het huis steense muren heeft worden tegen de buitenmuren
en de badkamer in de woning gipsplaten voorzetwanden geplaatst.
De binnendeuren uit vroeger jaren sieren nog steeds de woning,
de vroegere winkeldeur zelfs met het origineel glas. Zes kleuren
worden er tijdens de opknapbeurt van de deuren afgebrand. Ook
de voordeur is nog in originele staat. Patrick en Erica overwegen
om de luiken, en mogelijk de vroegere veranda nog eens in oude
stijl terug te brengen.
In de kamer worden hardstenen vensterbanken geplaatst en een
nieuwe hardhouten vloer gelegd. De kruipruimte bevindt zich
onder de ”goeie” kamer.
De bestaande twaalf meter lange houten garage wordt afgebroken.
De garage wordt herbouwd in dezelfde vroegere bouwstijl van de
woning. Tijdens de bouw wordt nogal wat puin van het oude café
en een aantal waterputten in de grond gevonden.
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Aanbouw
Verbouw
Timmerwerk
Onderhoud
Stuckwerk

Arjan Theunissen
Heikampseweg 71
6598 BS Heijen
06 - 147 03 047
theunissenbouw@gmail.com
www.theunissenbouw.nl

U bent van harte welkom
Kwaliteit in
kunststof
en aluminium
ramen
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zonwering

Hoogveld 1 I Tel. (0485) 51 22 06 I www.vangoethem.nu
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Buurtpreventie via Whatsapp

In enkele straten in Heijen zijn er groepen met een Buurtprevent
ieApp.
WhatsApp Buurtpreventie groepen helpen de veiligheid in de buurt
te vergroten.
Bewoners richten deze groepen zelf op om onveilige situatie
s
vroegtijdig te signaleren en zo criminaliteit tegen te gaan.
Dit zorgt ervoor dat de politie meer ogen en oren heeft op straat.
Wilt U hierover meer weten, kijk dan op de site van de gemee
nte
Gennep:
http://www.gennep.nl/bestuur-organisatie/nieuwsoverzicht_42648/
item/buurtpreventie-via-whatsapp_35422.html

Wim Linssen, een markant Heijenaar is overleden. Wim was 25 jaar dirigent
van de fanfare, de enige dirigent waarbij de fanfare promoveerde.Hij richtte
ook in de jaren ‘70 de jeugdkapel op. Een soort blaaskapel die ook moderne
muziek speelde. Allemaal jongeren met wilde haren. Wim en Truus waren
leider, mentor, promotor van deze bijzondere kapel met bekende namen:
Harry Brons, Peter Linssen, Henk en Ger Kerkhoff, Theo en Riny Linssen....
en ikzelf. Hij is ook oprichter/dirigent van het gezinskoor geweest en heeft
nog veel andere positieve zaken op zijn naam.
Pierre Hendriks

Ter nagedachtenis aan
Wim Linssen
Ook voor ons kwam het overlijden van Wim
Linssen als een schok. We hadden in januari van
dit jaar het genoegen Wim en Truus te mogen
interviewen naar aanleiding van hun 60-jarig
huwelijk. Wim en Truus hebben decennia lang in
Heijen gewoond en woonden pas anderhalf jaar
in een mooi appartement in Bergen waar ze het enorm goed naar hun
zin hadden.
We namen samen hun leven door en daaruit bleek, maar dat wisten
we eigenlijk al, dat Wim heel veel betekend heeft voor de Heijense
gemeenschap, met name op muziekgebied. Wim was een aardige man die
iedere dag voor zijn Truus een eitje kookte. Die eitjes gingen ze iedere
week in Heijen halen, op de elektrische fiets, door weer en wind. Als je dat
verhaal nog eens na wilt lezen, het staat in de uitgave van maart 2016. Ook
heeft Wim nog invulling gegeven aan het project van de Heggerank. Hij
kwam in groep 8 vertellen over zijn oorlogservaringen, wat grote indruk
op de kinderen maakte. Dit verhaal staat in de editie van september dit jaar.
Pas enkele weken geleden kwam ons ter ore dat Wim ernstig ziek was. Een
aantal Heijenaren is nog afscheid van hem gaan nemen, nu het nog kon.
Wij wensen Truus, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte.
Wij hopen dat zij troost mogen vinden in de goede herinneringen die niet
alleen zij, maar ook wij en de Heijense gemeenschap aan hem hebben.
Redactie Hèjs Nèjs
Erica – Hans – Henk – Jan – Marjo - Ricky – Sjannie – Stella - Suzanne
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Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z

DE COMBI-APK
VOOR € 19.

Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

APK MET GRATIS OPEL ZOMERCHECK.
U wilt zorgeloos met uw Opel op vakantie. Daarom heeft Opel nu een APK met gratis
Opel Zomercheck. De Combi-APK. En dat voor maar € 19, All-in. Zo kunt u veilig en
gerust de zomer in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!
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Cuijk, Ewinkel 4, (0485) 33 65 00.

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

Interview

Marij Manders-Muskens en Piet Manders
hebben Heijen verlaten
En daarmee komt een einde aan vier eeuwen familie Muskens in ons dorp. Marij
(79) en Piet (50) wilden ons graag vertellen over hun familiegeschiedenis en het
pand en de omliggende gronden die eeuwenlang in bezit zijn geweest van hun
familie. Een afscheid van een dynastie, zo zou je het haast kunnen noemen.
“Boeren in Heijen”
Dit prachtige naslagwerk,zorgvuldig samengesteld
door oud-Heijenaar Jacques Urselmann, is voor
ons een bron van informatie over de familie, het
huis en de bijbehorende landerijen. Dit boek
gaat over het boerenbestaan, de gezinnen en
de families in Heijen in de periode van 1900
tot 2013. Een monnikenwerk, zo kun je het wel
noemen.
Wij citeren een aantal regels die op de
achterkant van dit boek staan:
“Het boek “Boeren in Heijen” schetst een
gedetailleerd beeld van het leven van de boeren
en hun gezinnen in Heijen in een eeuw waarin
zo veel veranderde. Het doorzettingsvermogen
en de inventiviteit van Heijense boerenfamilies
spreken tot de verbeelding.”
Op bladzijde 184, 185 en 186 is zorgvuldig de
samenstelling van de familie Muskens in kaart
gebracht. Ook Marij en haar gezin staan erbij. Zij
vertelt ons echter het meeste over haar vader
en grootvader die beiden Piet heetten. Vader
Piet Muskens is geboren in 1899 en overleden
in 1983. De moeder van Marij is Jacoba (Koosje)
Theunissen die al in 1968 overleed. Marij heeft
een zus Truus, die samen met haar echtgenoot
Frans Dinnissen jarenlang in het voorste deel
van het woonhuis heeft gewoond, terwijl Marij
en haar echtgenoot Toon Manders uit Cuijk met
hun kinderen in het achterste deel woonden, na
de eerste acht jaar van hun huwelijk in Cuijk te
hebben doorgebracht.
Levensloop Marij
Marij werd in 1937 geboren, zij had een jongere

zus, de eerder genoemde Truus. Voor Marij waren
er ook twee jongetjes geboren die vroeg gestorven
zijn. Vader en moeder Piet en Koosje hadden een
grote boerderij, het omliggende land bedroeg wel 18
hectare en lag voor het merendeel aan de Hoofdstraat,
Veerweg en Boxmeerseweg. Waar nu groothandel
Snellen bijvoorbeeld zit, was vroeger boerenland in
bezit van de familie Muskens.
Marij had een speciale band met haar vader en
grootvader. Ze spreekt met groot ontzag over hen.
Ze vertelt het een en ander over hen.
Voor de oorlog, toen het oude boerderij er nog was,
stond er een muur tussen de boerderij van Muskens
en de pastorie, die toen nog aan de andere kant van
de Hoofdstraat stond. Ertussen liep een pad en over
dat pad stond een tolboom. Er moest, om bij de pont
over de Maas te komen, eerst tol worden betaald.
Grootvader Muskens was “tolbaas”, inde het geld van
de passanten en droeg deze af aan de belastingdienst.
Grootvader haalde vaak aan het station in Gennep
vertegenwoordigers en zakenlui op die op weg waren
naar Boxmeer. Hij bracht ze dan per rijtuig via het
tolpad naar de pont over de Maas, uiteraard nadat hij
eerst de tol had geïnd.
Ook voor de oorlog woonde bij hen Hanna
(v.d.Boom)-Reintjes in die meehielp in het bedrijf
en de huishouding. Toen er in 1944 geëvacueerd
moest worden smeekte Hanna of ze met de familie
Muskens mee mocht. Vader Piet ging praten met
haar ouders en die gaven toestemming. De hele
evacuatieperiode heeft Hanna haar tijd met de familie
Muskens doorgebracht. Terug na de evacuatie bleek
vervolg op blz 24
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We mogen een kijkje nemen in de familiealbums

de boerderij helemaal kapot en onbewoonbaar. Toch wist
vader Piet zijn kalmte te bewaren. Natuurlijk wilde hij ook
zo snel mogelijk een nieuwe boerderij bouwen, maar hij liet
zijn sociale hart spreken en gaf voorrang aan de boeren met
de grootste gezinnen. Pas toen die boerderijen gebouwd
waren ging vader Piet achter een bouwvergunning aan. Marij:
“Achteraf was dat een gelukje. Door tijdsverloop waren de
prijzen gedaald en kon vader het nieuwe bedrijf bouwen voor
slechts 49.000 gulden. De eerste boerderijen die na de oorlog
herbouwd werden in de omtrek kostten soms wel 65.000
gulden. Doordat de bouwkosten voor mijn vader zo gunstig
uitvielen konden het huis en de boerderij worden voorzien
van diverse voor die tijd luxe extra’s. Vader was erg trots op
de stevige muren rond het huis en de watervoorziening voor
de koeien. Het woongedeelte bevatte zelfs een heuse douche.
Een unicum in die tijd! Vader was veertig jaar kerkmeester,
een taak die ik heb overgenomen tot de dag van vandaag.
En ook na de verhuizing wil ik dit zeker blijven doen.” Epistel
voorlezen doet Marij ook al ruim 36 jaar.
Nog een mooie anekdote die Marij ons vertelt: “in 1954 werd
de eerste steen gelegd voor de nieuwe kerk in Heijen. De
bisschop kwam voor deze gelegenheid naar Heijen en hield
een toespraak. Ik had pas stenograferen geleerd en schreef
stiekem de hele tekst in steno op. Daarna werkte ik het uit en
overhandigde dat aan Pastoor Rutten. Hij was er erg blij mee!”
Marij ontmoette haar latere echtgenoot “de ovvermasse”
Toon Manders in 1963 bij Hotel de Kroon in Gennep. Zij was
toen “al” 26 jaar en vader vond het de hoogste tijd dat ze eens
verkering kreeg. Truus hielp de liefde een eindje op weg. Zij
nam de tas van Marij mee en zodoende kon Marij met Toon
mee in zijn auto. Eindelijk raakte vader Piet een dochter kwijt.
Na het huwelijk op 20 februari 1965 woonde het echtpaar in
Cuijk waar Toon een leerlooierij had. Het feest was bij Dien
Hermsen, nu beter bekend als Schuttershof. Marij: “Op 13
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februari trouwde het laatste bruidspaar dat een huwelijksmis
met drie heren kon krijgen. Mijn moeder heeft bij pastoor
hemel en aarde bewogen om ook ons een mis met drie
heren te bezorgen. Dat is haar gelukt.”
Ter informatie: een mis met drie heren betekende in die
tijd dat de mis door één pastoor en twéé priesters werd
opgedragen. Dit fenomeen is allang verdwenen uit de liturgie.
In december 1965 werd zoon Piet geboren. Daarna volgden
dochter Koosje en dochter Anne. Anne woont met haar gezin
aan de Eekhoornstraat, waar zij een schoonheidssalon heeft.
Koosje is slechts tien jaar oud geworden. Zij kreeg helaas
leukemie.
Toen bleek dat Koosje aan haar laatste levensdagen bezig
was ging Marij naar de behandelende kinderarts, professor
Schretlen in het Radboudziekenhuis in Nijmegen, en bepleitte
bij hem het ontslag uit het ziekenhuis van Koosje. Er was
grote weerstand van de medische staf bij dit voornemen van
Marij maar ze zette dapper door. Koosje kwam thuis. Met een
kruiwagen met daarin enkele kussens bracht Marij haar nog
een keer naar school zodat ze haar klasgenootjes nog kon
begroeten. Ze overleed op 2 april 1977.
Professor Schretlen kwam overigens na de begrafenis
hoogstpersoonlijk naar Heijen en legde bloemen op het graf
van Koosje. Hij leefde intens met de familie mee.
Ook echtgenoot en vader Toon is inmiddels overleden na een
ziekbed van wel zestien jaar. Hij had kanker maar wist deze
steeds weer een stapje voor te blijven. Toch velde de ziekte
hem in 2004.
Piet
Piet werd precies negen en een halve maand na de
trouwdatum van Marij en Toon geboren in Cuijk. Ze kregen
hem voor Sinterklaas, want het was 5 december.
Na acht jaar verhuisde hij met het hele gezin naar Heijen,
nadat eerst de boerderij grondig verbouwd was. Het
boerenbedrijf was door gebrek aan opvolging opgehouden
te bestaan. Piet werd medewerker in een orthopedische
schoenmakerij. Om gezondheidsredenen heeft hij hiermee
noodgedwongen moeten stoppen in 2015. Het herstel van
Piet verloopt moeizaam en hij kan nu nog maar enkele uren
per dag werken. Hij is onmiddellijk na zijn ontslag naar INTOS
gegaan en daar werd hij ingedeeld bij een van de ploegen van
BuitenWerk. Daarover heb je kunnen lezen in de editie van
augustus. Hopelijk mag hij dat nog een poosje blijven doen,
want dat bevalt hem goed.
Na het overlijden van zijn vader kwamen moeder Marij en
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Piet met elkaar overeen dat Piet bij Marij zou blijven wonen. “Maar”, zo
verzekert Marij ons: “We spraken wel af: we laten elkaar altijd in onze eigen
waarde. En dat werkt nog steeds.”
Piets grote trots (ja, daar vragen wij tegenwoordig naar!) is de opzet én
het succes van de website www.heijen.info. De ruimte waar dit interview
plaatsvindt is het “zenuwcentrum” van de website. Hier staan de computer en
alle toebehoren die Piet nodig heeft om de site in de lucht te houden.
We kennen Piet ook als fotograaf. Niet alleen levert hij geregeld een foto
voor ons blad maar bij elke gelegenheid, denk aan het Heisafeest, kermis,
carnavalsoptocht, Sinterklaas inhalen, rollerdisco, Koningsdag: in weer en wind,
brandende zon, storm en regen, staat Piet langs de kant met zijn fototoestel
en brengt zoveel mogelijk de deelnemers in beeld. Op de website staan
tientallen fotoalbums met foto’s van diverse activiteiten van Heijen die door
hem gemaakt zijn. Een aanrader om daar eens in te kijken.
Overigens, jammer genoeg, zal Piet in de toekomst niet meer overal op alle
activiteiten in Heijen kunnen verschijnen met zijn fototoestel. In Heijen zijn
heel veel hobbyfotografen. Zijn er misschien (dorps)fotografen die deze
taak van Piet zouden willen verlichten? Neem dan contact met hem op.
De verhuizing
Het grote huis, maar zeker ook de tuin van vijfduizend vierkante meter werden
Piet en Marij een beetje te gortig. Het onderhoud van de bloementuin en
de groentetuin vergde zo langzamerhand te veel energie. Enige jaren geleden
werd het huis te koop gezet, maar het duurde tot dit jaar dat achterbuurman
Bas Snellen in de gaten kreeg hoe groot het perceel wel niet was. Piet had
namelijk naast het huis nog een bosperceel gerooid en opgeknapt en dat trok
Bas’ aandacht. De grootte van het perceel gaf de doorslag. Hij kocht onlangs
het deel van het woonhuis en de enorme tuin waar Marij en Piet nu al 43 jaar
wonen. De bedoeling is dat een deel van de grond zal worden gebruikt voor
de uitbreiding van het bedrijfspand van Snellen.
Marij heeft naar eigen zeggen vele malen door Heijen gefietst op zoek naar
een huis waaraan niet te veel aan geklust hoefde te worden, maar wel een
slaapkamer en een badkamer op de begane grond had. Helaas zijn ze er niet
in geslaagd een geschikt pand te vinden. Het werd een mooi modern huis in
Afferden. Het adres is Leemkuilenweg 3, postcode 5851DE.
Piet en Marij tonen ons een foto van het nieuwe huis. Het lijkt veel op het
huis van Henk Kaak aan de Kasteelstraat. Ook met zo’n puntdak. Piet geeft
aan dat de verhuizing wel gemakkelijker wordt gemaakt “nu Heijen meer en
meer op een industriestad gaat lijken.” Daar heeft hij beslist een punt.

“zenuwcentrum” is meegegaan naar Afferden
en laten we hopen dat er in Heijen zich
iemand geroepen voelt deze enorme taak
met Piet te delen.
Wij zullen Piet en Marij zeker missen in
ons straatbeeld. Het einde van een tijdperk
Muskens aan de Hoofdstraat. Maar toch
wensen wij hen heel veel jaren van geluk en
gezondheid toe. Tot slot geeft Marij ons nog
een zelfbedacht versje mee, dat aansluit bij
het naderende begin van een nieuw jaar;
“Niet wat je in de winkel koopt,
Maar dat wat je stilletjes hoopt,
Dat wensen wij u in 2017”
Marij en Piet.
Mooi hè?

Piet luistert vol aandacht naar de verhalen
moeder

van zijn

Tot slot:
Als je dit leest is de verhuizing net achter de rug en zijn zij hopelijk tevreden
op hun nieuwe stekje aan het inburgeren. Het zal niet meevallen weer de
draai te vinden, maar Marij heeft gelukkig altijd haar mondje wel bij zich en
maakt daardoor gemakkelijk contact. Piet zal zeker nog ondersteuning geven
aan de website, maar hoe lang nog, daar laat hij zich niet over uit. Het hele
Piet en Marij in de tuin
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Over bidden gesproken…

H. Dionysius Heijen,
Jaargang 35
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M: 06 10087938

Kerkberichten:
zie 1Gennep, en
via www.heijen.info
Wijziging in
informatie:
www.heijen.info

vieringen in

november
2016

Zaterdag 05 november 19.00 uur
Allerzielen, Eucharistieviering
met het Gezinskoor; er is tevens
kindernevendienst. Na afloop wordt een
bezoek gebracht aan het kerkhof
Zondag 06 november 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 12 november
geen dienst
Zondag 13 november 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans
Koor
Zaterdag 19 november
geen dienst
Zondag 20 november 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
Zaterdag 26 november
Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zondag 27 november 09.30 uur
Eucharistieviering
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Ontelbaren hebben getracht de eigenlijke waarde van het gebed neer
te leggen in een kernachtige formule. Mag ik op mijn manier met enkele
penseelstreken een schets geven van wat ik aan moois ervaar in het gebed?
Bidden is uitdrukkelijk bezig zijn met God; is tegenover Hem bewondering
uitspreken en diepe erkentelijkheid; is veel meer wachten dan jezelf inspannen,
meer luisteren dan spreken. Wachten wil zeggen: “ik laat het aan de ander
over”. Volharden en uithouden, vertrouwend op zijn trouw; rustig worden en
vrij van alle dwang en geweld; open zijn voor God.
In het bidden verandert alles van betekenis en verandert het uitzicht, of
althans hopen wij daarop (denk aan ziekte, eenzaamheid, intens verdriet).
Bidden is een manier van leven: alles beleven vanuit God; van Hem verwachten
dat Hij alles ten goede zal keren, is “zuivering van een rauw mensenhart
dat van nature nauwelijks iets anders kent dan zichzelf, eigen ideeën, eigen
idealen, eigen smart en alles en iedereen daaraan dienstig wil maken. Daarom
is bidden zo hard nodig!” (mgr. J. Bluyssen)
Bidden is openstaan voor de gehele waarheid van ons leven. Als wij in onze
samenleving geen moeite willen doen om door de eenzijdige gang van zaken
heen te breken, nemen wij in feite genoegen met de buitenkant van de
werkelijkheid: je ogen blijven gesloten voor het andere deel van de waarheid
en je stopt je oren dicht om hetgeen vreemd klinkt niet te hoeven horen.
Geloven is je hart openen voor de hele werkelijkheid, geen genoegen willen
nemen met de halve waarheid, maar alles onder ogen willen zien in het licht
van God. Bidden is dan: jezelf uitdrukkelijk richten tot Hem die achter alles
schuilgaat. Bidden is aannemen dat God is als de ideale Vader, die ons in alle
goede dingen vóór is, die ons het eerst heeft liefgehad… en jezelf openen
naar Hem en zijn Geest beter doen doorklinken in je hart.
Is bidden nodig? Als er een God bestaat die met ons begaan is, die zich
oprecht om ons bekommert, die ons van harte liefheeft: ja, dan is bidden
nodig en vanzelfsprekend. Wie in zulk een God geloven wil, heeft alle reden
te zoeken naar momenten van heel bewust omgaan met Hem.
Is bidden moeilijk? O ja, in vele opzichten zeker! Want ons hart zit boordevol
met vragen omtrent God: wie is Hij? Waar is Hij? Waarom voorkomt Hij
onze vragen niet? Zou mijn interesse de zijne kunnen zijn?... Vragen omtrent
het leven, de barre werkelijkheid en de boze wereld: de zin van het leven en
van de dood, het waarom van lijden, ziekte, geweld, natuurrampen… Vragen
omtrent mijzelf: hoe vind ik tijd om te bidden, hoe vind ik de rust in het
hart die daarvoor nodig is, hoe overwin ik de gevoelens van ontgoocheling,
vereenzaming, verscheurdheid?... Vragen met betrekking tot de inhoud en de
verwoording van het gebed: hoe? Wat? Waarvoor? Welke woorden?...
Is bidden zinvol? Ja, bidden is zinvol, want het gebed haalt niets overhoop. In
het gebed komt bloot te liggen wat allang chaotisch en verward in ons en
rond ons aanwezig was. In het bidden mogen wij juist onze meest diepgaande,
schokkende en bange vragen aan de goede God toevertrouwen. Juist daarom
hoeven wij niet te zoeken naar grote woorden en dure formuleringen.
Pastoor H. Reijnen
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Allerzielen
Tijdens een dienst in de kerk hebben we het afgelopen
jaar afscheid moeten nemen van:
Dries Kessels, 09-01-2016, 77 jaar
Riek Holtmeulen–Gerrits, 28-01-2016, 79 jaar
Jan de Valk, 12-02-2016, 66 jaar
Jac van Dijck, 10-03-2016, 75 jaar
Annie Peeters-Janssen, 07-04-2016, 75 jaar
Jacq Boekholt, 12-04-2016, 84 jaar
Fons Coenders, 30-04-2016, 84 jaar
Jan Jeuken, 14-05-2016, 80 jaar
Huberdien Janssen-Hendrix, 21-05-2016, 52 jaar
Martha Artz-Janssen, 15-06-2016, 84 jaar
Gondje Eden-Janssen, 07-09-2016, 86 jaar
Wim Linssen, 07-10-2016, 86 jaar
Jos Grutters, 07-10-2016, 71 jaar
We gedenken onze overledenen tijdens de mis op
5 november. Hierbij wordt aan de nabestaanden het
gedachteniskruisje aangeboden. De kinderen kunnen
deelnemen aan de kindernevendienst. Na afloop gaan
we samen, met een lichtje, naar het kerkhof voor een
laatste afscheid.

Herinnering aan
Wim Linssen van het
Gezinskoor
Wim Linssen is overleden. Daar willen wij als
Gezinskoor natuurlijk bij stilstaan. Immers: het was
Wim die meer dan 30 jaar geleden aan de wieg
van ons koor stond! Vervolgens was hij ook nog
meer dan 20 jaar onze dirigent. Wim Linssen: een
markante Heijenaar met een groot hart voor
muziek. Ook een man die wist wat hij wilde en daar
voor stond. Dat gold op velerlei gebieden maar
zeker ook voor zijn rol als dirigent van ons koor.
Wij zouden kunnen zeggen: zonder Wim was het
koor er niet geweest. Zijn naam is onlosmakelijk
met het Gezinskoor verbonden. Eind december
hebben we nog de 60-jarige huwelijksmis van Wim
en Truus opgeluisterd. Zijn afscheidsdienst is onze
laatste groet. Onze gedachten gaan uit naar zijn
vrouw Truus en naar zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Bedankt Wim!
Het Gezinskoor

In memoriam: Gondje Eden-Janssen
Aldegonda Janssen werd geboren op 5 februari 1930 in
Neer. Ze groeide op in een gezin van tien kinderen. De
familie Janssen stond in Neer bekend als “De Waever”. Het
leven van Gondje zou achteraf het best “veelbewogen”
kunnen worden genoemd. Dat begon al toen moeder op
53-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed overleed. Toen
Gondje 22 jaar was, trouwde ze en verliet het huis waarin
ze was opgegroeid. Het echtpaar kreeg 7 kinderen, van
wie de jongste, Marcel, een ongeneeslijke ziekte bleek te
hebben. Marcel overleed op 28 december 1963 en werd
in Blerick begraven. Na het overlijden van Marcel kwam
er regelmaat in Gondjes leven. En hoewel ze er in feite
alleen voor stond, kon ze haar kinderen laten opgroeien
in een veilige omgeving met waarden en normen. In 1970
verhuisde het gezin naar Heijen. Een nieuwe periode brak
aan met naast de zorg voor de kinderen ook nog het bedrijf
aan huis. Het uiterst pijnlijke verlies van haar kinderen Lex
en Jeanette trok een zware wissel op haar toch al niet
gemakkelijke leven. In 1975 kwam Lex om het leven door

een noodlottig ongeval en in 1976 trof datzelfde noodlot
Jeanette. Een rotsvast geloof gaf Gondje de kracht om er
toch steeds te zijn voor haar vier kinderen die ze nog had.
Er kwam een tweede man in Gondjes leven, de in Friesland
geboren Dick Eden. In tegenstelling tot haar eerste man,
bleek hij een gouden greep. Tussen 1980 en 2006, toen
Dick overleed, hebben ze samen ontelbare mooie en
dierbare momenten gekend en gedeeld.
In de jaren daarna genoot Gondje van haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het maakte voor
haar het leven meer dan de moeite waard. Inmiddels had
Gondje zelf in de gaten dat het met haar gezondheid
toch niet zo goed ging als iedereen dacht. Ze overleed
na een kort ziekbed op 7 september 2016. Het moment
om te worden herenigd met Jeanette, Lex en Marcel was
gekomen, en dat was goed zo. Gondje: een buitengewone
vrouw, een moeder, oma en overgrootmoeder om trots op
te zijn. Het ga je goed, daarboven!
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Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor ondersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op
het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies
en Personele zaken.
Wij kunnen uw complete administratie verzorgen,
van het verwerken van de financiële gegevens, het
verzorgen van de loonadministratie in de meest
ruime 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

Een bijzonder kado;
Ontdek onze prachtige
baby- en speelpoppen

De Groote Heeze 56
6598 AV Heijen
Tel. (0485) 51 70 93
De poppen worden ook regelmatig ingezet in de zorg voor mensen met
dementie.
Fax: (0485) 51 48 79
DeaanGroote
Groote
Heeze
56
www.ves-autoschade.nl
De
Heeze
56
Kom gerust zelf kijken in onze winkel
de Willem Boyeweg
118a in Gennep
(Naast de Zuidmarkt) Openingsti6598
jden winkel: AV
ma-vr vanHeijen
9.00 - 12.30 uur
6598
AV
Heijen
Of op afspraak in de middag (0485-530134)
info@le-products.nl
Tel. (0485)
(0485) 51
51 70
70 93
93
Tel.
Fax: (0485)
(0485) 51
51 48
48 79
79
Fax:
Hèjs Nèjs
www.le-poppen.nl
www.ves-autoschade.nl
oktober 2016
www.ves-autoschade.nl
Onze mooie poppen zijn met liefde gemaakt van zeer zacht materiaal en
hebben een geweldige uitstraling.
Fantastisch voor uw (klein)kinderen, maar ook een mooie aanvulling op
uw poppenverzameling!
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Heijen is Trots Op….
In deze turbulente tijden hebben veel mensen het moeilijk en zitten in een dip. Dan
is het fijn eens te denken aan de dingen die wél goed gaan en waar je als individu
of als gemeenschap trots op kunt zijn. En dan niet alleen bedenken, maar ook
benoemen. De koning zei het ook al in de Troonrede: “Wij leven in een welvarend en
aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere landen, en beschikken over goede
voorzieningen, een goede infrastructuur en een sterke rechtsstraat. We hebben heel
veel om trots op te zijn en op verder te bouwen.”
Dat is een algemene definitie van ons land, maar
dichter bij huis zijn er ook heel veel zaken die
positief opvallen.
Gabry, directeur van Rover Media, onze
onmisbare partner in de totstandkoming
van het Hèjs Nèjs, heeft daar ook al over
nagedacht en startte onlangs met de website
www.madeinheijen.nl.
Je hebt het T-shirt met het logo al kunnen
bewonderen op de voorpagina van het Hèjs Nèjs
van juni. Daarop stonden alle Heijense kanjers
die de Vierdaagse gingen lopen. Allemaal hadden
ze dat T-shirt aan… Maar! Schijn bedriegt. Echt
helemaal niemand had het shirt aan maar het werd
later met een wat wij dan noemen “enorm digitaal
gepruts” gefotoshopt over en zelfs onder de
kleding van de deelnemers. Krijg dat als leek maar
eens voor elkaar! Bij Rover Media een fluitje van
een cent.
Onlangs ontvingen wij ook een prachtig verhaal
van Riet v.d. Louw-van Kuppeveld die enkele
jaren geleden in Heijen is komen wonen aan de
Boommarterstraat. Zij is trots op haar overleden
echtgenoot Frans en schreef dat op.
Het zette ons als redactie aan het denken. Zou
het niet moj zijn als we aan alle nog te interviewen
personen en verenigingen zouden vragen waar ze
trots op zijn? Te beginnen met Rover Media en hun
website, het verhaal van Riet v.d. Louw en ja, ook

van onze redactieleden en van Pierre Hendriks
van Hèjje Mojjer! Waar zijn wij individueel trots
op? Het resultaat van deze vier vind je hieronder.
Heb je nou ook een idee voor deze rubriek (die we
heus niet elke maand zullen gaan presenteren) of
voor de website laat het ons dan weten! We komen
graag langs om het uit te diepen. En kijk ook eens op
www.madeinheijen.nl en verbaas je over wat daar
al allemaal op staat en op verdere invulling wacht.

Bijdrage van Willem van
Rover Media
Zoals gezegd namen wij voor dit onderwerp
contact op met Rover Media en wij hadden een
gesprek met een van de vormgevers van het
Hèjs Nèjs, Willem Kuipers. Aan hem de vraag
hoe de website www.madeinheijen.nl tot stand
gekomen is en wat ze bij Rover Media denken er
mee te bereiken.
Willem antwoordt: “Wij zijn als bedrijf gevestigd
in Heijen op een hele mooie locatie en van
hieruit werken wij voor de grote wereldmerken
als Rituals, Nivea, Kuhne enzovoort, maar
door het maken en
het lezen van het Hèjs
Nèjs voelen wij ons
ook betrokken bij de
persoonlijke verhalen
over de mensen in
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Heijen en de Heijense gemeenschap. Dat heeft ons op
het idee van de website gebracht. Het is de bedoeling
dat deze gevuld wordt met dingen en krachtige en
bijzondere verhalen die de Heijenaren zelf kunnen
opschrijven en plaatsen. Hiervan kunnen anderen leren
waar we als Heijense gemeenschap trots op kunnen zijn.
De website is al een poosje online. De eerste insteek
was de Vierdaagse die door de gemeente Gennep liep.
Wij zijn als team bij Hotel de Kroon neergestreken en
hebben geprobeerd de Heijenaren die meeliepen te
traceren, aan te moedigen en een steuntje in de rug
te geven. “
Wat hopen jullie er mee te bereiken, Willem?
Willem: “Nou, dat het gaat leven in Heijen! Dat de
mensen er het nut van gaan inzien en er gebruik van
gaan maken en zo een gevoel van trots in positieve zin
voor Heijen te gaan voelen. Wij houden in ieder geval
onze ogen en oren open. En wij hopen ook als bedrijf
meer bekendheid te krijgen, niet zo zeer om klanten
te werven, maar meer om te laten zien wat wij doen
en waar wij voor staan.”
En waar is Willem zelf trots op?
Willem lacht en weet meteen het antwoord. “Ik ben
trots op mijn werk hier bij Rover Media en op mijn
eigen bedrijfje. Ik heb vorig jaar samen met mijn
vriendin een leuk jaren 50 huis gekocht in Uden en ik
daar ben ik heel gelukkig. Ik ben nu 34 jaar en ik ben er
trots op dat ik het al zo mooi voor elkaar heb.

Bijdrage Riet v.d.Louw-van
Kuppeveld:
Trots op…… Frans van Kuppeveld
Er zullen waarschijnlijk maar weinig mensen in Heijen
zijn, die hem persoonlijk gekend hebben. Toch is zijn
naam misschien wel bij velen bekend. Iedereen die van
wandelen houdt en er regelmatig op uit trekt in de
Maasduinen, kan zijn naam tegengekomen zijn in een
wandelfolder. Ik heb het over wijlen mijn man, Frans
van Kuppeveld, die bijvoorbeeld samen met Martha
Toonen de tekst voor de wandelfolder ‘Dorpsommetje
He.js Rundje’ geschreven heeft.
Als medewerker Recreatie en Toerisme, Kunst en
Cultuur en Historie van de gemeente Mook en
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Riet v.d.Louw-van Kuppeveld

Frans van Kuppeveld

Middelaar was het Frans er veel aan gelegen onze
prachtige omgeving onder de aandacht van een breed
publiek te brengen. Omdat hij meer dan veertig jaar bij
de gemeente Mook en Middelaar heeft gewerkt, kende
hij die gemeente en haar historie op zijn duimpje. Een
deel van die historie heeft hij vastgelegd in de driedelige
serie ‘Mook en Middelaar in oude ansichten’.
Mede door zijn inspanning is de Plasmolen
gerestaureerd, zijn de contouren van de Romeinse
villa zichtbaar gemaakt en is het station in MookMolenhoek er eindelijk toch gekomen. Ook heeft op
zijn initiatief de fietspendelboot een aantal jaren over
de Maas gevaren. Helaas bleek dit project niet langer
levensvatbaar.
Frans heeft de rijkdom van de gemeente Mook en
Middelaar vastgelegd in het logo van de gemeente:
de blauwe lage M voor de Maas, de hoge groene M
voor de hoger gelegen natuurgebieden en de paarse
verbinding voor de Mookerheide.
Op zijn initiatief en met medewerking van ’t Zwaantje
in Mook, de gemeente Mook, Staatsbosbeheer en de
vereniging Natuurmonumenten is de Biessael (op de
grens tussen Groesbeek en Mook) in ere hersteld, met
daarbij natuurlijk een wandelroute.
Over ’t Zwaantje gesproken: naar aanleiding van het
125-jarig bestaan van dit etablissement heeft Frans
de geschiedenis van dit bedrijf, de familie Meeussen
en de omgeving vastgelegd in het boek ‘’t Zwaantje
en de Biesselt, een herberg en een buurtschap op de
Mookerheide’.
Zijn belangstelling bleef niet beperkt tot de gemeente
Mook en Middelaar. Als natuurliefhebber en fervent
wandelaar heeft hij met veel plezier meegewerkt aan
een aantal folders van de Wandelbox Maasduinen,
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het gebied van Mook en Middelaar tot voorbij Beesel. Ook werkte
hij mee aan het Wandelroutenetwerk van de gemeente Gennep
en de fietsroutefolder van deze gemeente. Een paar van ‘zijn’
routebeschrijvingen hebben voor Dorry Smeets als basis gediend
voor de brochure ‘De eindjes aan elkaar knopen’ (wandelen door
Gennep met knooppunten).
Een paar jaar geleden opperde Frans het idee om in Heijen te gaan
wonen (we woonden toen nog in Ottersum). Het huis waar we
belangstelling voor hadden, ging aan onze neus voorbij. Jammer
genoeg kwam het er door zijn ziekte niet meer van om samen naar
Heijen te verhuizen. Niet lang na zijn overlijden – in februari 2014
– kreeg ik alsnog de gelegenheid naar Heijen te verkassen. Een stap
waar ik tot op heden geen spijt van heb gehad. Ik hoop hier de rest
van mijn leven te slijten.
Riet van de Louw-van Kuppeveld.

Bijdrage van de redactieleden:
Henk Kerkhoff:
Ik ben trots op onze kinderen en de kleinkinderen Thomas en
Jasper. Verder ook op het meewerken aan een mooier Nijmegen,
gedurende ruim veertig jaar. Al sinds het prille begin trots op Hèjs
Nèjs. Ook ben ik trots op de werkgroep Historisch Heijen en op het
maken van muziek, al weer gedurende circa vijftig jaar. Tegenwoordig
bij het Seniorenorkest Gennep en Omstreken. De optredens
betekenen veel voor en roepen veel herinneringen op bij het vooral
oudere publiek. En zeker ook trots op alle mensen, die zich niet laten
leiden door ondankbaarheid en negativisme, maar juist positief en
opbouwend in het leven staan.
Hans Boekholt:
Ik ben trots op mijn vrijwillige inzet voor de Heijense gemeenschap.
Naar mijn idee hebben namelijk zowel het dorp als ik als persoon
daar baat bij.
Daarnaast ben ik een soort fietsende (ik fiets liever dan dat ik wandel,
vandaar) kalender, telefoonboek en adresboek. Ik zou een Hèjs
Nèjs voor een groot deel kunnen vullen met spontaan beschikbare
geboortedata, vaste telefoonnummers en adressen, maar dat zullen
we maar achterwege laten. Deze eigenschap is voor mij vaak handig
in het dagelijks leven en in het verenigingsgebeuren. Als ik andere
mensen mag geloven is dit echter ook nogal bijzonder. In deze zin
ben ik er dan ook best trots op.
Erica Reintjes:
Ik ben op veel dingen trots. Trots op de materiële dingen in

mijn leven die ik heb dankzij de keuzes
die ik heb kunnen maken. Trots op de
dingen die ik voor andere mensen kan
doen, al zijn dit vaak bescheiden dingen.
Maar ik ben vooral trots op de mensen
dankzij wie ik kan zijn wie ik ben.
In eerste instantie natuurlijk mijn ouders,
maar ook de mensen om mij heen, mijn
lieve vriend, mijn familie, goede vrienden
en kennissen waarmee ik van mijn leven
kan genieten en die mij ook een spiegel
kunnen voorhouden, zodat ik ook mezelf
blijf.
Jan Teerling:
Ik ben trots op mijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen, deze betekenen heel
veel voor mij. Ook ben ik trots op de
dingen die ik mag en kan doen voor de
gemeenschap in ons mooie dorp! Trots
op alle vrijwilligers die het elke maand
mogelijk maken om het Hèjs Nèjs weer
in omloop te brengen. Trots op onze
adverteerders die het mogelijk maken
om dit te blijven doen. Mijn dank hier
voor.
Laten we samen genieten van de kleine
dingen in het leven, er is al genoeg ellende
in deze wereld.
Sjannie Janssen:
Ik ben trots op onze kinderen en vijf
kleinzonen. Het gaat goed met ze en we
hebben een hele goede band. Ik voel me
een hele rijke oma!
Onlangs ben ik met pensioen gegaan en ik
ben er trots op dat ik ruim vierenveertig
jaar met veel plezier heb mogen en
kunnen werken als doktersassistente bij
“Dichterbij”.
Wij hebben een paar mooie verre reizen
gemaakt en ik ben er trots op dat wij in
het mooie, schone en goede Nederland
wonen.
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Stella Roodbeen:
Trots ben ik op ons gezin…Afgelopen jaren waren
hectische jaren voor ons gezin. We hebben mensen
verloren die erg dichtbij stonden en belangrijk waren
voor ons allen. Dit heeft ons als gezin sterker en
krachtiger gemaakt.
Vooral wanneer ik zie dat ondanks dit alles onze
kinderen hun diploma hebben behaald, en nu goed op
weg zijn om een basis voor later te leggen.
Te zien dat zij beiden opgroeien tot jong volwassenen
met een duidelijke eigen mening, en niet te beroerd
zijn om een helpende hand uit te steken naar mensen,
ongeacht leeftijd, afkomst, religie….daar kan ik
ontzettend trots op zijn !
Suzanne v/d Corput:
Ik ben trotse moeder van onze twee kinderen Maud
en Fenna die me elke dag een gelukkig gevoel geven. Ik
voel me dan ook zeer bevoorrecht om onze meiden te
zien opgroeien in een fijne rustige omgeving waarin zij
zich onbevangen kunnen ontplooien tot een persoon
die zij graag willen zijn. En nummertje 3 is in aantocht;)!
Ook ben ik trots op mijn werk als logopedist in het
speciaal basisonderwijs omdat het heel bijzonder is om
een bijdrage te mogen leveren aan het verbeteren van
de communicatieve ontwikkeling van de kids van onze
school de Piramide.

der
Marjo en haar inmiddels 90-jarige moe

Marjo Boekhorst:
Ik ben trots op mijn 90-jarige moeder die nog steeds
zelfstandig woont en die alles nog zo veel mogelijk zelf
probeert op te lossen. Ik ben er ook trots op dat ik
al bijna dertig jaar altsaxofoon speel bij fanfare EMM.
Samen muziek maken en dat delen met een groot
publiek is echt tof. En dat ik met mijn man Theo al
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heel veel heb rondgereisd in de wereld en we samen
hebben kunnen ervaren hoe mooi de wereld is en hoe
ONGELOFELIJK goed wij het hebben in dit land.

Bijdrage van Pierre Hendriks van
Hèjje Mojjer:
Wij als bestuur zijn bijzonder trots op hetgeen door
de diverse projectgroepen van Hejje Mojjer tot stand
wordt gebracht. Het vuurtje dat jaren geleden begon
is in 2009 door veel mensen opgepakt en verspreid.
Wat een geweldige inzet, allemaal om Heijen Mojjer te
maken en goed op de kaart te zetten!! Een never ending
story, dat wel, want we moeten aan de bal blijven! Maar
samen maken we er een mooi Heijen van!

Nou, als dit geen inspirerend verhaal is, dan weten
wij het ook niet meer.
Heb je briljante of iets minder briljante ideeën
(geen probleem), deel ze met ons! Stuur een e-mail
naar dorpsblad@heijen.info. Of bel een van de
redactieleden. Wij zijn enorm benieuwd wat het
teweeg zal brengen….

PS Net voor de sluitingsdatum voor deze editie
kwam ons nog een mooi bericht ter ore, dat precies
past bij dit artikel. De chef-kok van restaurant
Oriëntaals Wokrestaurant Molenzicht in Heijen,
Yureng Xia (mooie naam!) viel volop in de prijzen
bij het WK Oriëntaals koken in verschillende
categorieën.
Samen met zijn broer Yuan Wei Xia maakte hij deel
uit van het team Fine Food Village. Zij maakten
samen fantastische gerechten met eendenborst,
crab met avocado en een “Chinese groentetuin
met truffels”. Toch weer iets om trots op te zijn.
Yureng Xia en Restaurant Molenzicht: van harte
gefeliciteerd met deze grote eer. Heijen staat weer
op de (menu)kaart.

Heggerank

Het Heggerank Team

stelt zich voor

In de editie van augustus hebben diverse leerkrachten van de Heggerank zich
voorgesteld maar inmiddels hebben wij nog twee aanvullingen ontvangen.
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Leerlingen van groep 8 De Heggerank leren
over mensen die leven met een beperking.

Naam

: Nelly Ponjee

Geboren te

: Bergen (Lb)

Leeftijd

: 58 jaar

Functie

: groepsleerkracht, Intern begeleider en
Onderbouwcoördinator (MT-lid)

Hobby

: Lezen, muziek luisteren, tuinieren

Sport

: Volleybal, skeeleren, fietsen

Favoriete Vakantieland

: Italië

Favoriete Muziek

: Luister naar alle muziek

TV-programma

: sport en film

Eten

: Italiaans

Huisdieren

: geen

Ik neem deze 3 dingen mee naar een onbewoond eiland:
1. Foto van mijn 3 schatten.
2.Een kompas, mes, verrekijker
3.Kleding
Met deze persoon zou ik graag 1 dag willen ruilen:
- ………
Deze anekdote uit de klas wil ik graag delen:
juf je bent voor mij een megajuf!

De leerlingen van groep 8 hebben op donderdag 15 september een
hele ochtend mogen meemaken hoe het is om te leven met een
beperking. Er waren verschillende mensen in onze school aanwezig
die een beperking hebben. Zij hebben dit gedeeld met groep 8. Te
denken valt aan: een blinde mevrouw- een meisje met het syndroom
van down- een man in de rolstoel zit- iemand die een depressie heeft
overwonnen. Kortom veel schokkende verhalen, waar de leerlingen
zeer aandachtig naar geluisterd hebben. Ze mochten alles vragen in hen
opkwam en deze vragen werden keurig beantwoord door de gasten.
Het was enorm leerzaam en indrukwekkend voor de leerlingen. Ze waren geconcentreerd
aan het luisteren hoe de mensen hun levensverhaal aan het vertellen waren.
Bijzonder was de openheid waarmee deze mensen de kinderen toe spraken en de vragen
beantwoordden. Het was zeer de moeite waard. Deze leerles is voor iedereen goed.
Leer kijken naar het leven met dat wat je hebt. Daar gaat het om. Houd rekening met
mensen die anders zijn, dat kun je namelijk niet altijd aan de buitenkant zien.
Dank jullie wel, dat onze leerlingen in jullie leven hebben mogen “kijken”.
Dit vergeten de kinderen niet meer. Tevens hebben de leerlingen van de hele school
mogen zien dat er een blindengeleidehond in de school was en een rolstoel met daarin
iemand die niet kan lopen. Daarom is er in de klassen aandacht aan besteed, zodat ook zij
weten wat er allemaal in de wereld is.

18.000 vel papier per uur,
dubbelzijdig, formaat 70 × 100 cm
in full colour voorzien van persvernis.
Te bedienen door slechts één man/
vrouw die alle tien de drukplaten
binnen één minuut kan wisselen.
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
T +32 (0) 3 620 14 70
E info@controlmedia.eu
www.controlmedia.eu
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Onze 10-kleurenpers staat
hier garant voor. 7 dagen per week,
24 uur per dag.
Dit is slecht één machine uit ons
machinepark De rest van ons
machinepark doet er niet voor onder.
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Agenda 2016
Donderdag 3 november
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zaterdag 5 november
11.11 Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Voorverkoop Zittingsavond
Zondag 6 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Menos 1
Zondag 13 november
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - SVOC’01 1
Zondag 20 november
14.00 uur D’n Toomp
Oranjecomité - Intocht Sinterklaas
Donderdag 24 november
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - Sinterklaasavond
Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november
20.00 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin
Donderdag 1 december
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Donderdag 1 december
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - Sinterklaasavond
Zondag 4 december
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 - Astrantia 1
Zondag 11 december
16.00 uur Evenemententerrein
Promotiegroep Heisa - Ontsteken verlichting
Kerstboom
Donderdag 15 december
D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kerstviering
Zaterdag 17 december
19.00 uur Parochiekerk
Diversen - Kerstconcert
Zondag 18 december
14.00 - 17.00 uur D’n Toomp
Kerst-In-Loop - Cheers
Donderdag 22 december
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij-Aktief - Kerstviering
Donderdag 5 januari 2017
13.30 uur D’n Toomp
KBO afd. Heijen - Kienen
Zondag 8 januari 2017
12.00 uur Gemeenschapshuis d’n Toomp
Nieuwjaarsconcert Die Original Maastaler
Vrijdag 13 januari 2017
19.30 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Jeugdprinsenbal
Zaterdag 14 januari 2017
20.30 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Prinsenbal
Zondag 29 januari 2017
11.11 uur Zaal Schuttershof
CV De Wortelpin - Prinsenreceptie

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
Spoed:
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
Spoed:
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		

0485 - 512317
0485 - 518822
0485 - 512717
0485 - 512490
0900 - 8880

Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
0485 - 545500
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
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
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen		

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

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

