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Rabobank Clubkas Campagne van Land van Cuijk & Maasduinen
Lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen?
Stem op ons van 10 tot en met 28 september!
Beslis mee en kom in actie via www.clubkascampagne.nl

Help onze
club vooruit.

Stem en
maak het
verschil!



Hèjs Nèjs
Augustus 2018 3

Rabobank Clubkas Campagne van Land van Cuijk & Maasduinen
Lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen?
Stem op ons van 10 tot en met 28 september!
Beslis mee en kom in actie via www.clubkascampagne.nl

Help onze
club vooruit.

Stem en
maak het
verschil!

DE WIJKAGENTEN

24
VAN TOEN TOT NU
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DE VOORLEESKANJERS 
VAN DE HEGGERANK
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Voorwoord en Inhoud

De vakanties zijn voorbij. Wat hebben we het warm gehad deze zomer! Voor de 

één waren de temperaturen een gruwel, voor de ander mocht het zo blijven tot 

Kerstmis. Gelukkig hebben we daar geen invloed op.  Wat brengt het Hèjs Nèjs 

deze keer. De wijkagenten Anthony van Baal en Maikel Brouwers gaven ons een 

inkijkje in hun werk en maken Heijen attent op een belangrijke digitale enquête. Tijdens het jubileumfeest van EMM 

waren we in de gelegenheid een paar voormalige leden te interviewen voor de rubriek “Hoe is het toch met…”. 

Basisschool de Heggerank had het afgelopen jaar maar liefst twéé leeskanjers in groep 8, te weten Mila Peeters en 

Jolien van den Berg. Hun speciale ervaringen hebben we uitgebreid genoteerd.  Stichting “Effe d’r uut” organiseerde 

een mooi evenement op de donderdag van de Vierdaagse voor de bewoners van Norbertushof. We spraken met 

twee lieve Heijense dames die erbij waren. 

Van Toen tot Nu beschrijft het pand Smele 25 en 25a en uiteraard zijn de vaste rubrieken verenigingsnieuws, 

prikbord en agenda weer gevuld. Elf geslaagden gaven gehoor aan onze oproep een foto te sturen en een paar 

vragen te beantwoorden. Helaas hebben wij hier deze maand geen ruimte voor. De geslaagden komen in september 

aan bod.   Wij wensen u als altijd veel leesplezier.

Verder in dit nummer: 4 column  |  5 + 7 Berichten van het Bestuur  |  9 verenigingsnieuws   |  27/29 heisa  
|  15 + 23 + 37 prikbord   |  39 agenda en belangrijke telefoonnummers 

MINI-INTERVIEWS 
MET OUD-LEDEN 
EMM 

17

DOORTOCHT 
VIERDAAGSE
MET MIA EN STINA

10



Hèjs Nèjs
Augustus 20184

 

Inmiddels gaf de kilometerteller bijna 15.000 kilometer 
aan. Deze afstand is zelf bij elkaar gefietst, maar 
soms wel met gebruik van een beetje extra onder de 
bagagedrager opgeslagen energie. 
Vandaag hoefde deze extra energie slechts minimaal 
aangesproken te worden. Alleen bij de lange klim voor 
Sonsbeck was het met een streepje extra energie goed 
kersen eten. Geen overbodige luxe. Net vóór de klim 
was er de keuze: rechtdoor of rechtsaf. In beide gevallen 
was de afstand tot Kevelaer 14 kilometer. Op de kaart 
leek de ene route omzoomd door groen. De andere kant 
op leek  saaier, maar wel overzichtelijker. De Duitser 
die me bezig zag met de kaart, wilde zijn plaatselijke 
kennis wel met me delen: hij raadde me dringend 
aan om toch maar de overzichtelijke route te nemen.  
Hij onderbouwde zijn voorstel met de woorden: wij 
hebben geen ‘Knotenpunkte’.  Deze opmerking werd 
met enige spijt gemaakt, want deze oosterbuur maakte 
zelf regelmatig gebruik van ‘onze’ fietsknopenroutes 
rond Arcen. Nadat ik hem had geadviseerd over dit 
onderwerp contact op te nemen met Angela M. toog 
ik verder. Kevelaer werd zonder problemen bereikt. 
De hoofdstraat lag open met veel scherpe steentjes 
en de schrik sloeg me om het hart. Ineens was er de 
angst, dat de fiets enkele centimeters zou zakken. En 
dat zonder plakspullen! Met anti-lek banden is het het 
noodlot tarten als je deze wel bij je hebt. Het ging ook al 

bijna 15.000 km goed. Na precies 100,7 kilometer werd 
de startplaats  met voldoende lucht in banden en longen 
weer bereikt. 
Ik besloot bij de onderhoudsbeurt toch maar een nieuwe 
anti-lek-band te laten monteren. Helaas  sloeg het 
noodlot alsnog toe: na amper 1.000 kilometer begon het 
achterste deel van de fiets in een flauwe bocht vervaarlijk 
te slingeren. We waren toen met zijn vieren onderweg  
naar een bekend pannenkoekenrestaurant aan de 
boorden van de Maas, voorzien van zeven dwergen/
kabouters. Snel de band opgepompt en weer verder, 
nou ja, niet meer dan 800 meter. Wederom pompen en 
daarna nog 5 keer. Uiteindelijk het doel bereikt. Na een 
heerlijke pannenkoek en in de hoop, dat de kabouters, 
die verder toch niets om handen hadden, de band 
hadden geplakt, terug naar de fiets. Helaas. Op weg naar 
huis begon het pompritueel  weer. Op enig moment, 
we hadden nog vijf kilometer te gaan, hielp dat niet 
meer.  Mijn reisgenoot stelde voor om zijn auto met 
fietsdrager te halen. Aldus geschiedde. De volgende dag 
was het plakken geblazen. Nu gaat het al weer zo’n 2.000 
kilometer goed. Een tikkeltje eigenwijs ben ik nog steeds 
zonder plakspullen onderweg. De renners in de Tour de 
France hebben dat spul immers ook niet bij zich. Het 
sprookje van kabouters klopte niet. En nou maar hopen, 
dat de lekkage een eenmalige uitzondering was en anti-
lek-banden geen sprookje……

Henk Kerkhoff

Kabouters….
Zo aan het eind van de lente met de prachtige zomer voor de deur en een hele dag tijd…..wat doe 
je dan? Je pakt je fiets en maakt een rondje. Streefafstand  om te fietsen is 100 kilometer. Teneinde 
wat geestelijke diepgang aan het recept toe te voegen, werd de driehoek Kalkar-Xanten-Kevelaer 
uitgezocht. Deze drie plaatsen hebben iets gemeen: een prachtige kerk uit tijden dat deze nog op een 
voetstuk stonden. Ook de overige ingrediënten voor een geslaagde tocht, te weten redelijke fitheid, 
een fiets en goed weer, waren aanwezig.
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Bericht van het bestuur

Komt er een zonnepark in Heijen? 

Tijdens de inloopbijeenkomst op 12 juli jl. bij Café Plan-B 

werden de Heijenaren geïnformeerd over het plan een zon-

nepark aan te leggen aan de Beekweg in Heijen. Het beoog-

de gebied grenst aan het Langeven en het Nationaal Park 

Maasduinen, onderdeel van het Nationale Netwerk Natuur-

gebieden. 

Inzake dit plan heeft projectontwikkelaar Kronos Solar, een 

Duits bedrijf met een Nederlandse dochteronderneming, 

actief de gemeente benaderd. De eigenaren van de beno-

digde landbouwgrond en de gemeente hebben zich bereid 

verklaard hun medewerking te verlenen. Het beoogde park 

omvat 10 hectare en Kronos Solar wil dit gedurende 25 jaar 

in bedrijf te houden. 

Tijdens de bijeenkomst ontstond een levendig gesprek tus-

sen wethouder Peperzak (verantwordelijk voor Kernen en 

Milieu), enkele Heijenaren, afgevaardigden van Kronos Solar 

en Hèjje Mojjer. Kronos Solar kwam met duidelijke informatie 

en antwoorden op vragen. Het bedrijf liet een positieve in-

druk achter. Desondanks waren de meningen verdeeld.

De “Zonnevisie” van de Limburgse Natuur- en Milieufede-

ratie heeft naast voorkeurs- en zoekgebieden ook uitslui-

tingsgebieden aangewezen voor zonne-energie. Het grootste 

deel van het beoogde zonnepark ligt in het “zoekgebied”, een 

kleiner deel behoort tot een “uitsluitingsgebied”. 

Alle onderzoeken naar de meest geschikte locatie en de ef-

fecten daarvan op de omgeving zijn, voor zover bekend, uit-

gevoerd door of in opdracht van Kronos Solar. Voor Heijen 

en/of de gemeente Gennep is geen enkel verdienmodel 

in het plan opgenomen. Wel zijn er de voordelen voor de 

gemeente te realiseren: De gebruikelijke leges zullen geïnd 

worden en men kan  duurzaamheidsdoelen behalen. Volgens 

de woordvoerder van Kronos Solar kunnen alleen energie-

leveranciers mogelijk groene stroom gaan betrekken en dus 

van deze voorziening profiteren. De partijen die hier baat bij 

hebben zijn de grondeigenaar en Kronos Solar. Indien de om-

gevingsvergunning afgegeven wordt, zal Kronos in september 

Nederlandse subsidie aanvragen en het plan uit gaan werken,  

aldus de projectmanager van Kronos Solar.

Vereniging Hèjje Mojjer zet zich in voor duurzaamheid (zie 

ook het voorzieningenplan), maar plaatst vraagtekens bij de 

hier gevolgde procedure door de gemeente. Daarom heeft  

Hèjje Mojjer een zienswijze en een aanvulling hierop inge-

diend. (Zie hiervoor de website www.heijen.info).

De vereniging is voorstan-

der van duurzaamheid mits 

gebaseerd op beleid en een 

lange termijnvisie. Beide lijken hier vooralsnog te ontbreken, 

hetgeen niet mag resulteren in een toekomstige uitbreiding 

van industriegebied richting het Langeven en Nationaal Park 

Maasduinen. 

Het stellen van voorwaarden door de gemeente c.q. de ge-

meenschap vindt Hèjje Mojjer ook een vereiste.

Op 2 augustus jl. heeft nog een informatief gesprek plaatsge-

vonden tussen het dagelijks bestuur van Hèjje Mojjer en een 

afgevaardigde van Kronos Solar. Desgevraagd is het bedrijf 

bereid een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Dat zou 

kunnen in de vorm van het plaatsen van  zonnepanelen op 

gebouwen met een maatschappelijke functie. Een andere op-

tie is dat inwoners van Heijen aandelen of obligaties kunnen 

kopen, al dan niet via een op te richten coöperatie. Wat Kro-

nos betreft zijn ook andere mogelijkheden zijn bespreekbaar. 

Nadat situaties en ervaringen in andere dorpen zijn onder-

zocht, wil Hèjje Mojjer samen met bestuur, leden en geïn-

teresseerde Heijenaren de mogelijkheden en de keuze(s) 

bespreken. Hier krijgt u nog bericht over.

Wij wachten de reactie op de ingediende zienswijze af en 

blijven in gesprek met alle partijen.

Bestuur van Hèjje Mojjer 

Donateursactie!

Word lid van Hèjje Mojjer. Het lidmaatschap kost slechts 

€ 10,- per jaar. Met dit bedrag ondersteun je onder meer 

de totstandkoming van Hèjs Nèjs. Aanmelden kan per mail: 

dorpsblad@heijen.info of hejjemojjer@heijen.info 

Je kunt ook € 10,- over maken op: 

NL65 RABO 0101 8039 74 t.a.v. vereniging Hèjje Mojjer 

met vermelding van naam & adres. Namens de redactie van 

het Hèjs Nèjs en vereniging 

Hèjje Mojjer hartelijk bedankt!



Unieke 
interieurs 
op maat
Hofmans interieurbouw is 
gespecialiseerd in het 
vervaardigen van maat-
werkinterieurs voor zo-
wel particulieren als 
bedrijven. Met veel aan-
dacht voor detail en 
kwaliteit zorgen wij 
ervoor dat uw interieur-
wensen werkelijkheid 
worden.
 
Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!

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

Spit Natuursteen
GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE&GRAFMONUMENTEN      RESTAURATIE

Maakt 
de herinnering 
tastbaar...

Heijen   T: 0485-512367     •    info@spitnatuursteen.nl
Venlo  T: 077-3200088    •   venlo@spitnatuursteen.nl  

WWW.SPITNATUURSTEEN.NL By FrankBy Frank

ONT ADV_HN.indd   1 16-06-15   10:57
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Bericht van het bestuur

Laatste nieuws over Huiskamer Heijen

Op 26 juni jl. was de eerste bijeenkomst voor de opzet van de 

huiskamer Heijen. Het doel was om geïnteresseerden die iets wil-

len betekenen voor het project te informeren en van gedachte 

te wisselen. Maar liefst 18 personen waren aanwezig. Er waren 

meer personen die zich van tevoren aangemeld hadden maar zich 

moesten afmelden omdat ze andere verplichtingen hadden of op 

vakantie waren. De aanwezigen kennen het concept ‘huiskamer 

project’ en door middel van een PowerPoint presentatie is het 

project Heijen, zoals de werkgroep dat voor ogen heeft, gepre-

senteerd. Na de presentatie is er voorgesteld te beginnen met 

een bestuur dat begint met het in kaart brengen van de diverse 

werkgroepen die gevormd gaan worden. Vier mensen hebben 

zich hiervoor aangemeld en hebben het eerste overleg in septem-

ber samen met de werkgroep al gepland. Zoals u kunt zien zijn de 

grondwerkzaamheden aan de Hoofdstraat al begonnen en wordt 

er eerst een tijdelijke weg aangelegd totdat de woningen en de 

huiskamer gebouwd zijn. Hierna zal de weg definitief aangelegd 

worden. Dezelfde aannemer zal ook het nieuwe riool en de be-

strating van de Kasteelstraat uitvoeren.

Indien u interesse heeft in het project huiskamer Heijen kunt u 

zich nog steeds aanmelden via huiskamer@heijen.info. De ko-

mende maanden blijven wij u informeren over de ontwikkelingen 

van het project via het Hèjs Nèjs en de website: www.heijen.info 

Werkgroep huiskamer Heijen

Frühschoppenconcert  Die Original Maastaler

Steun Heijense clubs bij Rabobank 
Clubkas Campagne

Zondag 2 september a.s. houdt Die Original Maastaler het jaar-

lijkse Frühschoppenconcert. Met veel nieuwe nummers gaan 

we er weer een paar gezellige uurtjes van maken. Revuegroep 

Heijen is eveneens van de partij. Met een ludieke act presente-

ren ze zichzelf voor het “muziektheater” op 17 en 18 november. 

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Kom dan luisteren en ge-

nieten op 2 september vanaf 12.00 uur in gemeenschapshuis 

D’n Toomp. Voor de entree hoeft u het niet te laten want die 

is gratis. En vergeet niet uw steunkaarten mee te brengen. We 

hebben weer mooie prijzen.

Maandag 
3 september 2018   
 
Gezellige Kermismiddag / Dansmatinee voor senioren

Voor ons speelt ons huisorkest “Aldörum”

Uiteraard ontbreekt onze uitgebreide tombola niet.

Plaats:  Gemeenschapshuis d’n Toomp

Aanvang 14.00 uur Einde: 17.30 uur

Entree: € 5,00

Ook niet-leden 50+ zijn welkom op deze gezellige 

dansmiddag.

De Rabobank Clubkas Campagne gaat binnenkort weer van start. 

Diverse Heijense verenigingen hebben zich voor deze actie van de 

Rabobank aangemeld. Bij aanmelding heeft iedere club een specifiek 

doel opgegeven, waaraan de opbrengst straks zal worden besteed. 

De actie (stemperiode) loopt van 10 tot en met 28 september. Al-

leen leden van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen kunnen 

stemmen. Zij ontvangen begin september per post een stemkaart 

met een unieke stemcode. Via de stemsite clubkascampagne.nl.  kan 

de voorkeur worden aangegeven. Hierbij kan aan meerdere clubs 

een stem worden verleend. Laat uw stem 

niet verloren gaan en steun de Heijense 

verenigingen. Immers, iedere stem levert 

geld op. U houdt hiermee het verenigings-

leven in het dorp mede in stand.



ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in 
de Europese markt. Samen met haar medewerkers  en 
dealers  zet zij zich dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde 
agrarische sector. Een sector waar we trots op zijn!

www.forfarmers.nl

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. 

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

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

Al jaren een begrip in Heijen en omstreken

 
 

 
 

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

Openingstijden:
Di. t/m za. 11.30 - 22.30 uur

Zo.  13.00 - 22.30 uur

Ma gesloten

Oktober t/m maart
Di. t/m vr. 11.30 - 22.30 uur

Za. 11.30 - 21.00 uur

Zo.  15.00 - 21.00 uur

Ma. gesloten
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Terugblik Jubileum Fanfare EMM 16-18 juni 2018

Drie dagen feest met: het concert EMM Live, muziek voor en 

door mensen met een beperking, feest met Peanuts, een H.Mis 

in de feesttent en brunch met aansluitend een reünie. Het was 

mooi.  Dit was EMM Live van… 

Het publiek

Dit was EMM Live van het publiek. In een overvolle feesttent 

genoten ruim 475 muziekliefhebbers van het concert EMM 

Live. Feestnummers werden luidkeels meegezongen en bij de 

gevoelige nummers werd soms zelfs een traantje weggepinkt. 

De lichtshow, het geluid en het videoscherm met live beel-

den van de muzikanten maakten het plaatje compleet. Zonder 

meer een grandioos concert! 

De sponsors 

Dit was EMM Live: Het werd mede mogelijk gemaakt door vele 

sponsoren. Door bedrijven gevestigd zowel binnen als buiten 

Heijen. Zij die EMM een warm hart toedragen en het jubile-

umweekend financieel ondersteund hebben: Dank daarvoor! 

Vrijwilligers

Dit was EMM Live van de vrijwilligers. Vrijwilligers die hebben 

geholpen met de voorbereidingen, de horecamensen, schoon-

makers, verkeersregelaars en alle andere mensen die de ove-

rige organisatorische en uitvoerende taken op zich hebben 

genomen. Dank jullie wel voor jullie enorme inzet!  

De gastmuzikant en artiest

Dit was EMM Live van de gastmuzikanten en artiesten. Zij die 

op een zeer muzikale wijze hun bijdragen hebben geleverd aan 

het concert, vele repetities hebben bijgewoond,  geschitterd 

hebben op het podium en het publiek hebben vermaakt! Mu-

ziek schept een band en wij zijn zeer trots dat wij met deze 

muzikanten en artiesten dit concert hebben mogen geven! 

De dirigent en muzikant

Maar dit was vooral EMM Live van de muzikanten en dirigen-

ten van EMM. Gezamenlijk hebben zij toegewerkt naar het 110 

-jarig jubileumweekend van hun vereniging. Ieder 

lid heeft op zijn of haar eigen wijze een bijdrage 

geleverd. Gezamenlijk hebben zij op het podium ge-

staan en onder leiding van de dirigenten Casper Traa en Theo 

Jetten een geweldig concert neergezet. Gezamenlijk hebben zij 

het applaus van het publiek in ontvangst mogen nemen!  

EMM wil langs deze weg iedereen bedanken die het feestweek-

end ter ere van haar 110-jarig bestaan heeft mogelijk gemaakt! 

Dank jullie wel! 

Tot slot nog dit

Leonie Linssen, dochter van Wim en Truus Linssen, postte na 

ons jubileumconcert  een heel mooi stukje tekst op Facebook, 

dat ons als leden van EMM erg geraakt heeft. Wim is 25 jaar 

lang dirigent geweest van EMM en is ons jammer genoeg enige 

tijd geleden ontvallen. Leonie was met haar moeder Truus aan-

wezig bij ons concert. Met toestemming van Leonie citeren wij 

haar reactie op ons concert. Wij zijn er trots op!

Leonie: 

“Vroeger was ik met mijn zusjes bij de drumband en de jon-

gens waren bij de fanfare. Afgelopen weekend was ik bij het 

feest van het 110-jarig bestaan van EMM. Wat heb ik geno-

ten! De fanfare is een heuse band geworden met strijkers. De 

drumband, ja, die is uitgegroeid tot iets waar ik destijds alleen 

maar van had kunnen dromen. Bij sommige nummers begon ik 

spontaan te huilen omdat ze me zo raakten in mijn hart, zoals 

het slotnummer van John Miles, Music. Mijn broer Jan leefde 

voor de muziek en ook voor mijn vader, die jaren dirigent was, 

was muziek een centraal punt in zijn leven. De zangers maak-

ten er een heuse show van en mijn moeder had de avond van 

haar leven. Het was fijn om weer even in Heijen te zijn en te 

zien en te ervaren waar het leven Heijen gebracht heeft. Met 

zoveel talent. Iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dit feest 

te laten ontstaan wil ik bij deze vanuit de grond van mijn hart 

bedanken.”

Foto's : Jan Lamers
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Organisator/voorzitter van “Effe d’r uut”, Gilbert van der Mooren, 

was op de bewuste donderdag aanwezig en verstrekte de nodige 

achtergrondinformatie over dit evenement. Voor een verslag in Hejs 

Nejs brachten we twee weken later een kort bezoek aan de dames 

Reintjes en Roelofs.

Informatie over de stichting:
De stichting heet “Effe d’r uut”. De naam zegt het al: zij wil-
len mensen er even uit laten gaan. Gilbert: “Het is een initi-
atief van enkele mensen die stopten bij carnavalsvereniging 
‘t Bombakkes. In diezelfde tijd waren er de bezuinigingen 
bij Pantein. Daardoor werd er bijvoorbeeld geen carnavals-
feest meer georganiseerd. Wij zijn toen met vier man op 
het idee gekomen zelf een carnavalsmiddag te organiseren. 
Het was zo’n succes dat we het aantal activiteiten intussen 
hebben tot drie per jaar : Vierdaagse, kermis en carnaval. We 
hebben er een stichting van gemaakt en worden goed on-
dersteund door de gemeente.”

De donderdag van de Vierdaagse
Deze dag wordt goed voorbereid in samenwerking met 
Norbertushof. Het is vroeg dag: De verpleging begint al om 
6.00 uur met mensen uit bed halen, wassen en aankleden, 

zodat om 8.15 uur iedereen klaar staat voor vertrek. Dat 
is een flinke operatie. Grofweg gaat er voor elke bewoner 
een begeleider mee. Dat kan een familielid zijn, een vrijwil-
liger of iemand van het verplegend personeel. In optocht 
gaat het dan om 8.15 uur richting het Vierdaagseparcours in 
de Zandstraat. Verder rijdt de rolstoelbus een paar keer op 
en neer om iedereen daar te krijgen. De mensen van “Effe 
d’r uut” hebben dan al tenten opgebouwd, stoelen en tafels 
neergezet en de zaak versierd. In principe is er voor ieder-
een een beschutte plek beschikbaar : in de tent of onder de 
luifel van de voormalige Blokker. Dat is fijn. Tevens is men zo 
beschermd tegen zowel regen als felle zonneschijn.

Op locatie wordt door “Effe d’r uut” gezorgd voor koffie, 
thee en broodjes. Gilbert: ”De mensen ontbijten daar. Bij 
mooi weer eten we nog een ijsje. Iedereen kan gewoon 
genieten van de doortocht. Na afloop brengen we de be-
woners weer veilig thuis.”

Op locatie wordt  door “Effe d’r uut” 
gezorgd voor koffie, thee en broodjes.

Doortocht Vierdaagse Gennep.
“Maar vóór de soep waren we allemaal weer thuis…”

Sinds twee jaar trekken de vijftig kilometer wandelaars in de Nijmeegse vierdaagse op de donderdagmorgen in alle vroegte 
door de kern van Gennep. Een speciaal project, opgezet door Stichting “Effe d’r uut” en vele vrijwilligers, zorgt ervoor dat 
de bewoners van verzorgingshuis en verpleeghuis Norbertushof in staat zijn deze doortocht mee te maken en de lopers aan 
te moedigen. Een geweldig initiatief! De Heijense bewoners van Norbertushof zijn onder andere Mia Reintjes-Franken en 
Stina Roelofs-Giesbers. Zij behoorden tot de gelukkigen die de doortocht dankzij genoemde inspanningen konden meema-
ken. Ook de Heijense Joke Peeters was erbij. Helaas overleed zij twee dagen later op zaterdag 21 juli. 
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Wat vonden de mensen er zelf van?
Zoals gezegd gingen we op de koffie bij Mia en 
Stina en vroegen naar hun ervaringen. Wat 
wisten ze te vertellen? De plek waar ze de 
doortocht had beleefd was onder de luifel 
van de voormalige Blokker-winkel. Ze ston-
den in het begin pal in de zon. Dat mocht 
de pret niet drukken, want Zeeman was in de 
buurt en die verkocht petjes. De petjesvoorraad 
was snel op! “Ter plekke werd ontbeten,” zo vertelt Stiena. 
Dat was erg goed verzorgd.  Stina vond het ijsje lekker. Dat 
ze deze ochtend vroeg op moesten wordt weggewuifd. Dat 
was helemaal geen punt. “We waren er om half negen en 
vóór de soep waren we allemaal weer thuis. We hebben ge-
noten van alle gezelligheid.” Op onze vraag welke groep de 
meeste indruk had gemaakt antwoordde Mia: “De Engelse 
bobby’s!” Ze heeft zich ook verbaasd over de vele kleurrijke 
figuren die meeliepen. 

En nu we er toch waren, wie zijn Stina en Mia…?
Mia Reintjes is 89 jaar en woont sinds vier jaar op Norber-
tushof. Ze is geboren en getogen in Heijen. Mia heeft vijf 
dochters en één zoon, Jos. Hij woont nog in het ouderlijk huis. 
Doordat Mia veel ziek is geweest was het beter voor haar om 
naar Norbertushof te verhuizen. Ze heeft het er best naar 
haar zin. Met haar man Harry, zoon Jos, inwonende broer 
Joep  en Paul, de zoon van Harry’s zus, runde Mia jarenlang 
een loonbedrijf. Het huishouden kwam er natuurlijk ook nog 
bij. In het bedrijf moesten vele hand- en spandiensten worden 
verricht. Zij haalde bijvoorbeeld machineonderdelen op en 
moest daarvoor af en toe naar Duitsland. Om geen invoer-
rechten te hoeven betalen werden die onderdelen soms een 
beetje verstopt. Aangezien deze “misdaad” nu wel verjaard is 
durven we ‘m nu wel op te schrijven. Tijd voor hobby’s was er 
niet veel. Mia hield ervan de opbrengst van de tuin te verwer-
ken. Samen met de dochters werden op de stoep de boon-
tjes gerengd en de erwten gedopt. Haar broer Joep hielp 
Mia met het zaaien en oogsten. Joep hield erg van  tuinieren. 
Samen met hem hield Mia de tuin tiptop in orde. Waar het 
gezin echt van kon genieten was het volgende: Mia maakte de 
etenspotten klaar voor de mannen op het veld. Het waren 
veelal hardwerkende seizoen werkers uit de buurt.  Zij wer-
den op het veld zelf voorzien van eten. De kattenbak van de 
auto ging open; de pannen, borden en bestek werden inge-
laden. De soep ging mee in weckflessen met een klem erop. 
Het was een genot om in de drukte gezamenlijk even de tijd 
en rust te vinden om te eten, gewoon op het land.
Stina Roelofs-Giesbers (91) was getrouwd met Wiel uit 
Heijen. Ze komt oorspronkelijk uit Eindhoven, maar heeft 65 
jaar in Heijen gewoond. Omdat Stina familie had in Heijen 
kwam ze al in ons dorp, voordat ze Wiel leerde kennen. Wiel 

werkte bij een neef van Stina. Toen de neef terug-
kwam uit Indië ging ze bij hem op bezoek. En 

daar ontmoette ze Wiel. Zo kwam een Eind-
hovense aan verkering in Heijen. Het stel 
trouwde en woonde aan de Nieuwwijk-
straat. “Daar stonden toen nog maar een 
paar huizen,” zegt Stina. Het echtpaar kreeg 

twee kinderen, twee kleinkinderen en zelfs ook 
nog twee achterkleinkinderen. Wiel werkte in de 

bouw. Hij is helaas maar 63 jaar geworden. Stina verhuis-
de later naar een seniorenwoning in de Hermelijnstraat en 
woont op het moment dat we dit schrijven acht weken in 
Norbertushof. Ze heeft het er goed, maar moet nog een bé-
tje wennen. Toen ze uit Heijen vertrok had ze net gehoord 
dat ze op dat moment de oudste inwoonster van Heijen was! 
Kleindochter Kim kocht het huis van haar oma in de Nieuw-
wijkstraat. Stina vond kaarten leuk en fietsen deed ze vroeger 
ook graag. De tocht van en naar Eindhoven werd vroeger per 
fiets in een handomdraai afgelegd.

De tocht van en naar Eindhoven werd 
vroeger per fiets in een handomdraai 

afgelegd.

Stina  is al een keer met de Norbertusbus mee geweest. 
Het tripje ging onder andere naar Wijchen. Op de terugweg 
was er koffie bij ’t Veerhuis in Oeffelt.  Mia en Stina kijken nu 
graag TV, vooral de Brabantse en Limburgse zender zijn fa-
voriet. Stina heeft geregeld naar de Tour de France gekeken. 
Mia genoot ook van de wielrenners, maar vond vooral de 
beelden van de dorpjes waar doorheen gefietst werd heel 
mooi. ´s Middags gaat Mia graag naar buiten of naar het res-
taurant om een beetje te kletsen. Voor Stina is dat minder 
geschikt, omdat ze problemen met haar gehoor heeft. “Ik 
hoor toch niks,” zegt ze. Dat is een beetje jammer. Samen 
gaan ze naar de kienavonden van Norbertushof, waar de 
Heijense José de Ridder de mooiste prijsjes aan de man of 
vrouw weet te brengen en voor  de bewoners voor heerlij-
ke afleiding en de nodige gezelligheid zorgt. Ze gaat volgens 
de bewoners ”veel te vaak op vakantie”.

H. Mis
In Norbertushof wordt ook iedere week de H.Mis gelezen. 
Deze wordt gedaan door een geestelijke uit de regio. Pas-
toor Rijs uit Mook is zeer gezien bij de bewoners. Hij doet 
als afsluiter namelijk altijd een Marialiedje. Dat scoort.
Wij gunnen deze twee lieve dames nog een fijne, onbe-
zorgde tijd in Norbertushof. En volgend jaar weer naar de 
doortocht van de Vierdaagse met “Effe d’r uut”!
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De eerste ons bekende bewoners zijn het echtpaar Hendrik Herm-

sen, geboren in Heijen op 11 april 1860 en Liesbeth Weijers, geboren 

25 mei 1864 in Ottersum. Ze zijn getrouwd in 1890. De familie heeft 

aan de Smele 25 een zogenaamde keuterboerderij met ongeveer vijf 

hectare grond, enkele koeien, varkens en kippen.

Hendrik en Liesbeth krijgen zeven kinderen, Theodora (geboren in 

1890), Theodorus (1891), die reeds op 6-jarige leeftijd komt te over-

lijden, Willem (1894), Johanna (1897), Maria (1900), Theodorus,  ge-

naamd Thei, (1904) en Anna (1906). Thei neemt in 1934 het bedrijf 

van zijn ouders over en trouwt in augustus dat jaar met Antonia 

Laracker, geboren 11 december 1904, in Ottersum. Thei en Antonia 

krijgen één dochter, Nellie geboren 17 juni 1935. Nog voordat doch-

tertje Nellie is geboren overlijdt Thei op 4 februari 1935 op helaas 

veel te jonge leeftijd aan longontsteking.  Antonia hertrouwt in 1936 

met Sjef Hermsen, geboren op 17 januari 1894, eveneens woonach-

tig op de Smele. Overigens is Sjef geen familie van Antonia’s eerste 

echtgenoot Thei. Het paar zet de boerderij aan de Smele 25 voort. 

Oorlogsjaren

Tijdens de oorlogsjaren evacueert de familie in oktober 1944 eerst 

naar de familie Nillessen op de Vrij in Siebengewald en van daaruit 

via Goch, s’ Heerenberg en Ommen naar Enumatil bij Tolbert in Gro-

ningen. De familie begraaft haar kostbare spullen zoals kisten met 

kleding, waskom, lampetkan, linnengoed en klein meubilair in de hoop 

deze na terugkomst ongeschonden weer terug te vinden. Sjef is nog 

één keer van Siebengewald naar Heijen gelopen om te kijken of nog 

alles goed was rondom de boerderij. Hij schrok zo van wat hij aan-

trof dat hij vertelde dat hij dit nooit meer zou doen. Helaas blijkt bij 

terugkomst in 1945, dat veel van de begraven spullen al opgegraven 

en verdwenen zijn. Het is ook mogelijk dat vanwege het hoge wa-

ter in de winterperiode spullen doorweekt zijn geraakt en daardoor 

niet meer bruikbaar zijn. Tijdens de oorlogsjaren blijft de woning zelf 

ook niet ongeschonden. Aan de voorzijde van de woning ontstaat 

veel schade door granaatinslagen, met name op de bovenverdieping. 

Omdat de schade niet groot genoeg is om in aanmerking te komen 

voor herstelsubsidie wordt de beschadigde muur afgesmeerd met 

cement. De linker zijgevel raakt eveneens beschadigd door de vele 

kleinere granaatinslagen. Verder sneuvelen alle ruiten. Deuren, kasten 

en linnengoed zijn na de oorlog uit de woning ontvreemd. Deze zijn 

door medeburgers gebruikt om de eigen woning weer enigszins op 

   Van toen tot nu Smele 25-25a
Ditmaal hebben we de woning Smele 25 – 25a, indertijd genummerd A78, bezocht en het verhaal opgehaald van de eerdere 
en huidige bewoners van deze woningen.De woning wordt gebouwd in 1913 en is in drie delen opgedeeld: het woonhuis, 
de stal en een schuur. De woning wordt, zoals indertijd vaker gebruikelijk, zonder fundering op zand opgebouwd en is als 
volgt ingedeeld. Aan de straatzijde de ingang via de voordeur met daarachter een gang naar het achterhuis en links en 
rechts daarvan twee voor¬kamers, de zondagse kamer en een slaapkamer. Pal daarachter bevindt zich het opkamertje. 
Onder dit opkamertje ligt de kelder, erlangs loopt de trap naar de bovenverdieping. Achteraan in de gang rechts ligt de 
keuken, links de woonkamer en recht naar achteren de deur naar toilet, koestal en ruimte waar de mangelmolen staat.  Op 
de bovenverdieping liggen aan de voorzijde van de woning twee slaapkamers, het overige deel is in gebruik als droogzolder 
voor zaden en daarachter, boven de stalruimte, de hooizolder. 
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te knappen en de hen ontbrekende huisraad aan te vullen.

Een eierkist vol beelden overleeft de oorlog. Ook een Heilig Hart-

beeld blijft ongeschonden. Nellie heeft dit beeld nog steeds in huis 

staan. Het beeld werd aan Thei in 1934 bij zijn huwelijk geschonken 

door de kerk, vanwege zijn verdiensten bij het kerkelijk zangkoor.

Vermeldenswaardig is dat rond 1944 het Duitse leger zich een ge-

deelte van de woning toe-eigent. Een legerofficier wordt ingekwar-

tierd in de beide voorkamers van de woning, waar een heel arsenaal 

aan zendapparatuur is gestationeerd. Paard en vee werden door de 

Duitsers gevorderd. Smele 25 wordt in de jaren na de oorlog stukje 

bij beetje weer hersteld. 

Herstel

In 1954 wordt een varkensstal bijgebouwd, omdat met de inkomsten 

van de kleine boerderij moeilijk in het levensonderhoud kan worden 

voorzien. Dochter Nellie trouwt in augustus 1957 met Arnold van 

de Loo. Arnold, geboren 2 juni 1932, is afkomstig uit Ottersum. Het 

jonge paar woont een aantal jaren samen met Nellie’s ouders in de 

ouderlijke woning aan de Smele. In 1965 wordt tegen de stal aan de 

rechterzijde van het bestaande pand een nieuwe, vooralsnog tijdelij-

ke,woonruimte gebouwd. Deze aangrenzende ruimte wordt ingericht 

als keuken-woonkamer met een gasstel om te koken en daarnaast 

een slaapkamer. Antonia en Sjef verhuizen naar dit nieuwe woonge-

deelte, dat enige tijd later huis¬nummer Smele 25a krijgt. Dochter 

Nellie en echtgenoot Arnold zetten vanaf die tijd het landbouw- en 

gemengd veebedrijf op nummer 25 voort. 

In 1959 wordt zoon Piet geboren en een jaar later dochter Antoinet-

te. Dorita ziet vijf jaar later het levenslicht aan de Smele 25. In 1975 

worden het varkenshok en het in 1961 gebouwde kippenhok afge-

broken. Op de vrijgekomen plek wordt een grote moderne varkens-

stal gebouwd. De stenen die voor de bouw worden gebruikt komen 

van een afgebroken champignonkwekerij van familie in Ven-Zelder-

heide. De op dat moment 16-jarige zoon Piet krijgt voor de vele hulp 

die hij zijn vader biedt tijdens de bouw een bromfiets als beloning. 

Later doet deze varkensstal dienst als werkplaats voor Arnold, als stal-

ling voor tractoren en als opslag. Een gedeelte is in gebruik als fokstal 

voor stieren. De koestallen aan de achterzijde van de boerderij en 

de zijstallen rechts worden in latere jaren gebruikt als meelhok en als 

opslag en garage voor de Volkswagen Kevers van zoon Piet. Een later 

afgebroken kippenhok doet nog lange tijd dienst als varkenshok voor 

fokzeugen en nadien eveneens als garage met smeerput.

Op 12 september 1980 overlijdt Sjef in verpleeghuis “Madeleine” in 

Boxmeer. Hij heeft dan al lange tijd gekwakkelt met zijn gezondheid. 

Antonia verhuist een jaar later naar Huize Norbertus in Gennep en 

overlijdt daar op 25 maart 1990. Oudste zoon Piet trouwt in juni 

1987 met Karin Holthuizen uit Milsbeek en zij gaan in Afferden wo-

nen en krijgen 2 kinderen, Sylvia en Mike. Piet overlijdt helaas veel te 

jong, op 23 februari 2017.  Antoinette trouwt in december 1981 met 

Henk Kerkhoff, zoon van Ruth en Door Kerkhoff, woonachtig aan de 

Hoofdstraat 65. Zij gaan vanaf hun trouwen wonen op Smele 25a, het 

pand waar de grootouders van Antoinette huisden. 

Het huis wordt op dat moment verwarmd met oliekachels en er 

wordt gekookt op flessen gas. Er is tot dan alleen de beschikking over 

koud water en ook aansluiting op de riolering ontbreekt nog. Deze 

aansluiting wordt gemaakt en er wordt verbouwd zodat er een keu-

ken en badkamer bijkomen. In 1985 wordt de woning uitgebreid met 

twee slaapkamers. In 1987 wordt zoon Roy geboren, dochter Resi in 

1989 en tenslotte Rick in 1990. De kinderen gaan vanaf het moment 

dat ze kunnen lopen in overalletje en klompjes naar de boerderij 

van opa en oma om te helpen en mogen daarnaast regelmatig de 
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ezels van buurman Gerrit Boumans voeren. Inmiddels is dit een hob-

by geworden en houdt de familie Kerkhoff zelf al zo’n dertig jaar 

enkele ezels. In 1991 verkopen Arnold en Nellie Smele 25a aan An-

toinette en Henk. In 1993 wordt aan dit pand een serre aangebouwd 

en enkele jaren later wordt de woning uitgebreid met een grotere 

doucheruimte. In 2001 wordt de serre bij de woning getrokken en 

uitgebreid met een keuken. Het platendak van de voormalige serre 

wordt vervangen door een pannendak. Roy verlaat in 2011 de ou-

derlijke woning om te gaan samenwonen met José van Bree, geboren 

in Vortum Mullem. Zij gaan wonen aan de Nieuwwijkstraat. Hun hu-

welijksfeest vieren ze in de mooie grote tuin aan de Smele 25a. Roy 

en José hebben inmiddels een dochter, Noor, geboren februari 2017. 

Resi verlaat het ouderlijk huis in augustus 2015 en woont intussen 

alweer een tijdje aan de Berkenstraat. Sinds kort heeft ook zoon Rick 

de ouderlijke woning verlaten. Hij woont samen met zijn vriendin 

Dominique Bartels uit Ottersum in de voormalige woning van Karel 

en Mientje Lucassen aan de Kasteelstraat.

Jongste dochter Dorita, trouwt in 1987 met Stef Sanders, eveneens 

geboren in Heijen. Zij gaan wonen aan de Nieuwwijkstraat in Heijen 

en krijgen drie kinderen, Rianne, Michel en Mariëlle.Mede vanwege 

zijn verslechterende gezondheid is Arnold genoodzaakt een deel van 

het vee, te weten de varkens, weg te doen  en alleen nog koeien te 

houden. Nellie en Arnold besluiten in 1995 hun bedrijf te beëindigen, 

daar de kinderen in andere bedrijfstakken werk vinden en er daarmee 

geen opvolgers zijn. In september 2003 wordt de woning verkocht 

aan Ramón van Stijn, geboren 1971 in Lisse en Sanne Meffert uit 

Zwolle, eveneens geboren in 1971. Nellie en Arnold verhuizen naar 

een seniorenwoning aan de Boommarterstraat. Arnold overlijdt he-

laas op 20 februari 2005. Nellie woont tot op heden in de woning.

Opknappen

De nieuwe eigenaren van het pand Smele 25, Ramón en Sanne, ne-

men de woning flink onderhanden. Ze realiseren de volgende aan-

passingen in de daaropvolgende jaren aan het pand. De beide stallen 

aan de rechterzijde van het pand worden gesplitst. Een deel wordt 

getrokken bij Smele 25 het andere, rechter staldeel bij Smele 25a. In 

2006 wordt het pand Smele 25 opnieuw gevoegd. De linker zijgevel 

en de achtermuur van de woning en koestal worden geheel opnieuw 

opgetrokken en ingericht als woonkamer. Tegelijkertijd zijn rondom 

de gehele woning dakgoten geplaatst.  Veel van de oude stenen in de 

achtermuur zitten zo los dat ze rechtstreeks in de container kunnen 

worden gegooid. Eén houten dakspant wordt vervangen. De overige 

robuuste houten balken zijn een dikke eeuw na de bouw nog hele-

maal intact en ondergaan alleen een behandeling tegen houtworm 

en boktor. De oude ondervloer wordt eruit gebroken en vervangen 

door een van vloerverwarming voorziene  antracietkleurige beton-

vloer. Aan de achterzijde van de woonkamer worden twee grote 

openslaande glasdeuren geplaatst, waardoor je vanuit de woonkamer 

een wijds uitzicht hebt in het groen en op de grote tuin achter de wo-

ning. Een houtkachel siert eveneens de ruimte. Een deel van de ver-

diepingsvloer wordt verwijderd waardoor er één geheel ontstaat met 

de woonkamer. Deze vide wordt gebruikt als logeerruimte en voor 

opslag. Het vroegere hooiluik in de vide wordt vervangen door een 

nieuwe dakkapel. Naast de woonkamer ligt de voormalige spoelkeu-

ken met daarin nog het originele  granieten aanrecht.  De brandmuur 

tussen de keuken en stal wordt verwijderd en door middel van een 

staalconstructie wordt het dak weer ondersteund. De kleine woon-

kamer aan de voorzijde wordt bij de keuken getrokken. Links van 

de keuken, wordt de vroegere varkensstal momenteel verbouwd tot 

gedeeltelijk achterbouw en gedeeltelijk vestibule. De oude staldeur is 

vervangen door een buitendeur naar de straatzijde. In dit voormalige 

staldeel zijn tevens een  toilet- en doucheruimte gemaakt. Plannen 

zijn er om de originele douche met het toilet nog eens te vervangen 

voor een geheel nieuwe badkamer. Ook zijn aan beide zijden van het 

huis dakramen geplaatst. Een van de kamers aan de voorzijde van de 

woning is in gebruik als slaapkamer, de andere kamer heeft nog geen 

specifieke bestemming. Origineel in de woning is nog de vloer in de 

gang en de dakkapel aan de rechterzijde van het huis. Bijzonder aan 

het pand zijn de verticale detailstenen boven de ramen en deuren en 

de verschillende kleuren dakpannen op delen van woning.

In 2017 is de grote varkensstal achter de boerderij afgebroken en is 

hier een nieuwe eveneens grote schuur gebouwd. Het trasraam is 

opgemetseld met de stuk voor stuk afgebikte stenen van de eerder 

afgebroken zij- en achtergevel.  Als afscheiding tussen nummer 25 en 

25a wordt een muur gemetseld met stenen afkomstig van een oude 

Poolse boerderij, een mooie blikvanger overigens.Ramón en Sanne 

wonen op Smele 25 met hun hond Flip en de 3 paarden Kasper, in-

middels 26 jaar, en  de jongere paarden Mac en Teun Schermer.



Bark Canjels 50 jaar!

Ja hoor, we hebben er weer een stoere 50+-er bij in 

Heijen…. De gelukkige die deze keer Abraham zag is Bark 

Canjels. Hij was op 16 juni jarig,  Zijn feest heeft hij gevierd 

in Swalmen. Bark is zeker bekend in Heijen.

Als hij in de weekenden in Heijen blijft gaat Bark altijd 

zondags naar de kerk. Verder is hij iedere woensdagavond 

te vinden bij Die Original Maastaler.

Bedankje namens PIG

Wij hebben de afgelopen Heisa weer erg genoten. 

Via deze weg willen wij SMS feliciteren met de eerste prijs 

in de eerste dorpsquiz. Deze goed georganiseerde quiz was 

echter niet mogelijk geweest zonder de vele vrijwilligers die 

er vele uren ingestoken hebben. Uiteraard ook een woord 

van dank aan de vrijwilligers van de HEISA organisatie. Har-

telijk bedankt allemaal namens PIG.

P.S. Als jullie nog vrijwilligers nodig hebben voor het oprui-

men op Tweede Pinksterdag horen wij het graag.

1e X-triatlon in Venray.
 

Onder het mom van “iedereen kan sporten” hebben Merit Wabeke en Amber Kessels zondag 17 juni 

jl. meegedaan aan de 1e X-triatlon in Venray. Deze triatlon, mede georganiseerd door Tijn Wabeke, is 

bedoeld voor iedereen met een beperking. Samen met hun buddy hebben ze aan alle drie onderdelen, 

te weten zwemmen, fietsen en hardlopen, meegedaan. Niet om de tijd, maar om het meedoen. Het 

was Geweldig ! Amber: “ik weet nu al dat ik ieder jaar mee doe”. Zij deed samen met haar nichtje 

Daphne, die haar buddy was. Merit had haar vader gestrikt als buddy. Beiden hebben ze de eindstreep 

gehaald. Hiervoor werden ze beloond met een certificaat waarop de behaalde resultaten stonden en 

een echte medaille.

“Iedereen Kan Sporten Noord Limburg” en “MEE Noord en Midden Limburg”, hartstikke bedankt 

voor het organiseren van deze geweldige dag.

Wij hopen echt dat dit een jaarlijkse traditie wordt.



Service Vonk Groep is de totaalinstallateur uit uw regio. Wij kunnen u adviseren 

over de juiste oplossingen in uw situatie. Profiteer van onze vele aantrekkelijke 

acties op bijvoorbeeld CV-ketels en zonnepanelen. Neem gerust contact met ons 

op voor meer informatie en de scherpe prijzen!

Wij kunnen u, naast de reguliere installatietechniek, adviseren en informeren 

over de meest uiteenlopende installaties op het gebied van energie besparen. 

Hierbij kunt u denken aan:

√    Houtkachels

√    Verwarming

√    Sanitair

√    Elektra

√    Airconditioning

√    Service & onderhoud

√    Zonnepanelen

√    Zonneboilers

√    Warmtepompen

Expeditieweg 8-11 - 6657 KL Boven Leeuwen - T. 0487 - 501 469 - info@vonk-service.nl

De Flammert 1016A - 5854 NA Bergen - T. 0485 - 531 201 - www.vonk-service.nl

Bij Service Vonk Groep bent u aan het juiste adres 

voor al uw (duurzame) installatiewerkzaamheden!GGSS
ServiceVonkGroep

Download ook onze app!

Alfap Administratie- en belastingadvieskantoor on-

dersteunt ondernemers in het MKB en ZZP-ers op 

het gebied van Accountancy, Lonen, Fiscaal Advies 

en Personele zaken.

Wij kunnen uw complete administratie verzorgen, 

van het verwerken van de financiële gegevens, het 

verzorgen van de loonadministratie in de meest rui-

me zin, tot het samenstellen van de jaarrekening. 

Daarnaast kunnen wij alle fiscale aangiften ter hand 

nemen.

Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken onze 

organisatie. Zakelijk en privé kunt u erop rekenen 

dat uw zaken uitstekend worden afgewikkeld. Een 

persoonlijke no-nonsense benadering staat hierbij 

voorop. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alfap Wim Jacobs, Eelco Schoofs, 
 Maarten Jacobs en Herman Kamps

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

    

Afscheid en uitvaart worden steeds 
persoonlijker. Ieder geeft daar zijn 
eigen invulling aan. Met respect 
voor het leven en de wensen van 
de overledene. Nu de volgende 
generatie Schrijen zich aandient, 
past sec ‘uitvaartonderneming’ 
eigenlijk niet meer. Er is behoefte 
aan een persoon lijke invulling 
van afscheid en herinnering bij 
nabe staanden. Tijd voor een nieuw 
‘Schrijen’ dat beter aansluit op de 
eisen van de moderne tijd. Zowel 
qua vorm als inhoudelijk: Schrijen 
afscheid en herinnering.

Om ons 70-jarig jubileum te vieren 
én om ons persoonlijk voor te stellen
in Gennep kun je ons ontmoeten op 
zaterdag 25 augustus en zaterdag 
1 september in het centrum.

Daar kun je in onze ‘wensput’ 
wensen, gedachten of herinne ringen 
delen, die we een bijzondere plek 
geven in een ‘Onvergetelijke 
Expositie’ bij de o�  ciële opening 
op 23 september van Schrijen 
Gennep, Kleermakersgroes 150. 
De meest bijzondere wensen of 
herinneringen belonen we boven -
dien met een persoonlijke foto-
shoot. Om bijzondere momenten 
in ere te houden.

Met de jaren... 
Zeventig jaar geleden is het alweer, dat mijn 
vader onze uitvaartonderneming startte. 
Met paard en wagen reed hij heel de regio af. 
Er is sindsdien natuurlijk ontzettend veel 
veranderd. 

COLUMN

Met paard en wagen reed hij heel de regio af. 

PIET SCHRIJEN 
Piet en Bianca delen iedere maand een 
onvergetelijke gedachte, vraag of herinnering.

Onvergetelijk.
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Wiel Martens 
Wiel was de eerste die we bereid vonden voor een mini-interview. 
Wiel is inmiddels 81 jaar oud maar zeker niet versleten. Met pretoogjes 
vertelde hij ons mooie verhalen uit zijn jeugd. Zijn vader  was Albert 
Martens, slager van beroep. Moeder heette Henrica Clevers. Zij is 
geboren in 1900 en was van de Heijse Molen. Het gezin Martens 
woonde in de voormalige Schoolstraat, achter het kerkhof. 
Wiel werd op 10 november 1936 geboren; een of twee dagen later 
bracht de fanfare een serenade aan het kraambed in de Schoolstraat, 
die daarvoor nog Kerkstraat heette. Zijn eerste muzieklessen kreeg 
hij aan huis bij Jan Linssen in de keuken. Jans broer Gerritje hoorde 
het met gemengde gevoelens aan, maar kon het toch wel waarderen.  

Op onze vraag wie vroeger zijn vrienden waren antwoordt 
Wiel: “Allemaal stoute jongens, haha! Ik trok het meest op met 
Harry Lamers en Ser Kessels. Theo Hermsen hoorde ook bij 
die baldadige jongens. We gingen vaak naar de Maas, stropen 
en in de wei de koeien opjagen.”
Hij herinnert zich nog goed de serenades die door de fanfare 
gebracht werden bij de terugkeer van de Indiëgangers. Deze 
serenades werden aan huis gebracht. Namen die hem te 
binnen schieten zijn Frans Franken, Jopie Gerrits Van den Ende 
en Jan Derks, zoon van ‘Kiepe’ Gradje.  
Binnen de fanfare waren zijn ‘buren’ Harrie Goossens en Thei 
Brons, allen op de bariton
Wiel: “Ik ging weg uit Heijen in 1962. Ik trouwde met Toos en 
we kregen een woning in Gennep. Nu woon ik al 46 jaar in 
Ottersum. We hebben een zoon en een dochter en inmiddels 
zijn er vier kleinkinderen. Ze wonen allemaal in de buurt. “ 

Wat heb je voor de kost gedaan, Wiel? 
Wiel, lachend: “Ik ben al 22 jaar met pensioen maar daarvoor 
was ik werkmeester bij INTOS. Ik hoefde niet te werken, dat 
liet ik anderen doen…. “

En je carrière bij EMM?
“Toen Ik nog in Heijen woonde ben ik 20 jaar bij de fanfare geweest. 
Ik speelde bariton. Wim Linssen was onze dirigent. In Ottersum heb 
ik 38 jaar bij de hofkapel gespeeld.”

Hij herinnert zich nog het concours in Meijel in 1959. Vlak 
voor het concours merkte hij dat hij zijn mondstuk kwijt was. 
Uiteindelijk bleek net op tijd, dat het mondstuk van de bariton 
tijdens de reis naar Meijel in de bus vanuit het bagagenet was 
gevallen en tussen de stoelen terecht was gekomen. Dat waren 
wel even benauwde momenten.  

Welke jeugdzonde durf je nu wel met ons te delen? 
Daar moet even over worden nagedacht, maar daar zijn de 
pretoogjes weer! “Als er iemand overleden was kwamen de 
doodgravers een graf graven. Dat vonden wij spannend, want 
er kwamen altijd wel ouwe botjes naar boven. En botten zagen 
wij genoeg in de slagerij. Daar waren wij niet bang voor. Dan 
zeiden wij: nog één arm en één been, dan hebben wij weer 
iemand compleet!” 

Heb je nog oude bekenden gesproken? 
Ja hoor, knikt Wiel. “Wim Koenen, Jan Lamers, Wim Kusters, 
Jacques van den Boom. Dat was leuk!”
Trots. Wiel geeft aan dat hij er trots op is dat hij meedoet met 
de moderne tijd. Hij heeft een IPhone. “Die kan ik niet missen, 
hoor!” 
Op onze vraag welke invloed Heijen heeft gehad op zijn 
verdere leven noemt hij zonder aarzelen de muziekopleiding. 
En dromen voor de toekomst? Wiel: “ik heb de meeste 
boterhammen wel op maar ik hoop nog lang te mogen fietsen, 
tuinieren en te reizen met de trein…” 

“Dan zeiden wij: nog één arm en één been, 
dan hebben wij weer iemand compleet!”

Mien vader was slè(.)chter en ik was gèn 
haor bè.ter.  
Zomaar een uitspraak van oud-Heijenaar Wiel Martens die wij interviewden tijdens de 
dorpsreünie in de feesttent ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van Fanfare EMM. 
De dorpsreünie was voor de redactie een mooie gelegenheid oud-Heijenaren die vroeger 
ook lid zijn geweest van de fanfare te ondervragen voor onze rubriek: “Hoe is het toch 
met….” En dat leverde verrassende gesprekken op.  

Wiel



Wat is uw
huis waard?

Gratis waardebepaling
bel 0485-820202

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer  

t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com
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    www.rovermedia.nl
Made-in-Heijen

Kleine 
of grote 
bijzonderheden...
een idee, een droom, 
een hobby, een verhaal...
uit Heijen

Laat het ons weten!Wij zijn op zoek naar bijzonderheden 
uit Heijen om te delen. Dus kan  

jouw opa breien? Weet jij hoe Heijen 
er vroeger uit zag en wil je dit delen?Stuur ons jouw verhaal en wie weet 

kunnen we van iets kleins iets groots maken!

Made in 
heijen.nl 
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Jacques en Karel van den Boom
Na het gesprek met Wiel Martens volgde een dubbelinterview 
met twee oud-leden, de broers Jacques en Karel van den Boom. 
Jacques is nu 70 jaar en Karel is 75. Hun ouders waren Wiel en 
Hanna van den Boom-Reintjes. Het gezin telde zeven kinderen 
en ze woonden in de Hoefstraat.
Jacques’ jeugdvrienden waren Gerrie Koenen en Sjaak 
Gisbers. Karel “was bevriend met iedereen”. Karel: “Als ze van 
bier hielden dan kon ik er al mee opschieten! Moeders wist 
wanneer we van huus gingen maar nooit wanneer we weer 
terugkwamen…” 
Jacques heeft nog steeds contact met Sjaak Gisbers via 
vriendengroep ZIOL. Gerrie is ons helaas al ontvallen. 
Karel is vrachtwagenchauffeur geweest, maar al jaren met 
pensioen. Hij heeft lang in Nijmegen gewoond, maar woont 
nu in Herveld in de Betuwe. Jacques werd garagechef bij de 
Zuidooster in Venlo en moest destijds van zijn werkgever 
boven de garage gaan wonen. Inmiddels woont hij al weer jaren 
in Afferden.
Jacques is getrouwd met Tineke Kepser. Het paar heeft één 
zoon. Er zijn geen kleinkinderen. Karel is getrouwd met Annie 
(Schoester) ten Haaf, heeft één zoon, twee dochters en vier 
kleinkinderen, “o nee, vijf..…!”
Jacques houdt zich op dit moment bezig met het opknappen 
van de bovenverdieping van het Afferdense huis. Dat heeft 
echter ook zijn keerzijde… Jacques: “Tineke zèt:  sinds ik 
ânnemer ziej geworre, hèb ik gaor gènne tied  mèr vör hör”. 
Jacques en Tineke reizen samen graag door Europa. Ze hebben 
ook al verschillende reisjes van de fanfare meegemaakt,  zoals 
naar Trier en Lüxem. Karel houdt van modeltreinen en gaat 
graag kamperen met de caravan. 
De muziek is een beetje op de achtergrond geraakt, maar ze 
hebben goede herinneringen aan de zestiger jaren toen ze 
beiden lid waren van EMM. Jacques speelde bugel en Karel 
bariton. Op onze prikkelende vraag welke jeugdzonden ze met 
ons zouden willen delen wordt bedenkelijk gekeken. Er is nogal 
eens wat gebeurd, dat zie je zo aan de heren.
Karel heeft er spijt van dat hij vroeger nogal eens gepest heeft. 

Zeker nu dit zo’n actueel onderwerp is, is hij er helemaal 
niet trots op. Jacques bekent dat hij als jongen van 12 met 
de tractor van Wim Verhoeven zonder toestemming naar 
het bos is gereden om een kampeerbus uit de modder te 
helpen trekken. De teleurstelling van Wim toen hij hoorde van 
Jacques’ onbesuisde actie is hij nooit vergeten. Jacques had zijn 
vertrouwen beschaamd.

Er is nogal eens wat gebeurd, dat zie je zo 
aan de heren.

Karel is heel trots op zijn jeugdjaren in Heijen. “Geen 
industrieterreinen, veel bos en hei, eindeloze speelmogelijkheden, 
geen criminaliteit” somt hij op. Jacques is er best trots op dat hij 
op 16-jarige leeftijd met zijn vrienden Sjaak Gisbers en Gerrie 
Koenen op ouwe brommers “helemaal naar Schin op Geul” is 
gereden. 
Ze vinden de dorpsreünie prachtig. Wiel Martens hadden 
ze al vijftig jaar niet meer gezien. Jacques treft nog wel vaak 
Heijenaren. In vroegere jaren kwam Gerrie vaak op bezoek en 
vertelde de laatste Heijse nieuwtjes. 
Heijen heeft de mannen gevormd in hun jonge jaren, zo menen 
ze beiden. Een goed gevoel hebben ze over hun stabiele 
opvoeding. Jacques denkt dat de saamhorigheid in het dorp en 
het feit dat je met iedereen kon praten hem geholpen hebben 
in zijn leven. De kunst om te leren omgaan met anderen heeft 
hij in Heijen geleerd.
Hun dromen voor de toekomst? “We hopen op een goede 
manier oud te worden en actief te blijven….”

Karel

Jacques



Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en 
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een 

bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Leef Vrij
Dorpsstraat 78A
5851 AL Afferden
T 0485 - 53 15 77
E afferden@leefvrij.nu
I www.leefvrij.nu

Boxmeerseweg 2a  6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

 

 

   durf jij de
uitdaging aan? 

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!

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

 Indoorspeeltuin  het leukste uitje voor het hele gezin!
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Chris Kerkhoff
Chris Kerkhoff (62) is een voormalig lid van de slagwerkgroep. 
Ruim veertig jaar lang trommelde hij zijn partijtje mee. Chris 
komt uit een gezin van vijf kinderen. Thei (de smid) Kerkhoff 
en Mia Coenders (zus van Fons Coenders) zijn zijn ouders. Ze 
woonden aan de Hoofdstraat. Zijn beste vrienden  waren de 
helaas reeds overleden Theo Boumans en Harry Teeuwen. Chris: 
“Harry en zijn vrouw Nellie hebben we onlangs nog ontmoet 
op een terras in Boxmeer. We hebben gezellig bijgepraat en zijn 
samen tot Oeffelt teruggefietst.”
Op onze vraag waarom hij een aantal jaren geleden uit Heijen is 
weggegaan antwoordt hij:  “Er was sprake van woningbouw op 
het terrein tegenover ons huis in de Nieuwwijkstraat. Dat zagen 
wij helemaal niet zitten en dat heeft ons ertoe gebracht eens 
om ons heen te kijken. We vonden een mooi appartement in 
Cuijk aan de Heeswijkse plassen.”
Chris is getrouwd met Agnes. Ze hebben een zoon en een 
dochter en twee kleinkinderen. Op donderdag wordt er op 
de kleinkinderen gepast. Hij is inkoper bij Xerox Venray en 
moet nog een paar jaartjes werken. Samen met Agnes maakt 
hij mooie verre reizen. De laatste trip ging naar Vietnam en 
Cambodja. Zuid-Amerika staat nog op de wenslijst.  “Dan is een 
appartement handig, je trekt de deur achter je dicht en weg 
ben je.” Nadat Chris bij de slagwerkgroep gestopt was heeft 
hij geen muzikale aspiraties meer gehad. Na een (toekomstige) 
pensionering  weet je echter maar nooit. Behalve lid van de 
slagwerkgroep heeft Chris ook jarenlang deel uitgemaakt van 
het bestuur, waarin hij de slagwerkzaken behartigde. 

Welke jeugdzonde durf je nu wel met ons te delen, 

Chris? 
“Oei….! Ik heb eigenlijk best een rein geweten, maar ik heb 
wel ooit van politieagent Joep ter Haar een enorme schop 
onder mijn kont gehad, nadat hij me op 13-jarige leeftijd op een 
brommer had zien rondscheuren….”
Waar ben je trots op? Chris is trots op zijn gezin en op het feit dat 
hij, mede door zijn inzet, in moeilijke tijden de slagwerkgroep bij 

elkaar heeft weten te houden.  Over de huidige slagwerkgroep 
zegt Chris: “Als je ziet wat ze vrijdagavond gepresteerd hebben 
(tijdens EMM live – red.), dan ben ik écht heel erg trots!”
Chris vond de reünie erg leuk: “Gezellig bijgekletst, hier en 
daar…”
Over de invloed van Heijen op zijn huidige leven merkt hij op 
dat Heijen een goede basis is geweest. In zijn nieuwe leven in 
Cuijk heeft hij ook weer sociale contacten opgebouwd. Niet 
bij een vereniging in Cuijk, maar wie weet na zijn pensionering?
Dromen voor de toekomst? Kort maar krachtig: “ Samen oud 
worden met Agnes, gezond en wel…”

Els Koenen-Reintjes

Voor de serie gesprekjes tijdens de dorps reünie hebben we 
geprobeerd een vrouwelijk voormalig lid van EMM, die nu 
buiten Heijen woont, te strikken, maar helaas, die was er niet. 
We vonden echter een prima “vervangster” in de persoon 
van Els Koenen-Reintjes. Wie kent haar niet. Van jongs af aan 
is Els betrokken geweest bij vele Heijense verenigingen, dus 
ook bij EMM. Els is inmiddels 66 jaar en ruim een jaar geleden 
gepensioneerd. Na enige omzwervingen heeft ze de meeste 
jaren van haar carrière bij de Post en bij de Bruna gewerkt.
Els is de oudste dochter van Jo Reintjes en Corrie Terpstra. Opa 
Terpstra was in vroegere jaren zelfs  voorzitter van de fanfare. 
Jo Reintjes was politieagent en tijdens zijn opleiding leerde hij 
de Heijense Corrie Terpstra kennen. Het stel kwam door Jo’s 
politiewerk terecht in Neer (L). In dit dorp werden   Els en 
haar zus Ineke geboren. Het gezin verkaste nog twee maal 
voordat het definitief in Heijen terechtkwam. Destijds mocht 
een politieagent maar vijf jaar in een wijk of dorp werken. 
Het gaf elke vijf jaar weer een heel geschuif. Het gezin ging 

Chris

Els
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wonen aan de Hoofdstraat. Ze trokken in bij opa Terpstra, die 
gezondheidsproblemen had. Els kende Heijen al heel goed, 
omdat ze in de vakanties altijd al bij opa en oma logeerde. 
Mieke Kerkhoff en Nelleke Vaassen waren haar vriendinnen 
van vroeger. Nog steeds is er elk jaar een “Heijse Vrollie Dag”. 
Dan wordt er geluncht met onder andere Mieke Kerkhoff, Riet 
Lintzen, Joke Frederix, Leonie Schonenberg en Helmi Jans. Net 
als Els zijn deze dames allemaal lid geweest van volksdansgroep 
Iduna.
Els was 22 jaar actief bij EMM. Ze begon met trommelen bij 
de slagwerkgroep. Daarna bespeelde ze bij de fanfare de grote 
trom. Verder was ze ook jarenlang bestuurslid. Els was 31 jaar 
getrouwd met Gerrie Koenen, die overleed in 2013. Een groot 
gemis voor Els, maar zeker ook voor EMM. Ze is nu alleenstaand 
en woont in de Esdoornstraat. 
Haar hobby’s zijn Wordfeuden, (waarbij ze steeds van de 
schrijfster van dit verhaal wint, maar dit terzijde), de werkgroep 
Historisch Heijen, lezen, computeren en ieder jaar een paar 
daagjes naar de bergen in het Zillertal. Tevens verricht ze voor 
allerlei verenigingen in Heijen de nodige hand- en spandiensten. 

Zo draait ze om de zoveel weken bardienst tijdens de repetitie 
van de fanfare. Els is multifunctioneel inzetbaar.
Els is trots op haar Gerrie en dat ze samen zo veel hebben 
kunnen genieten van het Heijense verenigingsleven. Vandaag 
kwam ze Karel van den Boom na vele jaren weer eens tegen. 
Dat vond ze leuk.
De jeugdzonden van Els blijven ook niet onbesproken. Els 
was een van de eerste dansmarietjes van CV “De Wortelpin”. 
Herman Grevers had de schone taak de meisjes na een feest 
naar huis te brengen, maar ze waren meestal sneller dan 
Herman terug op de feestlocatie. Bij toneelvereniging Kruutwis 
hadden ze het ook wel een beetje gehad met het gegiechel en 
gekwek van de tieners. Chris Welbers leerde hen daarom maar 
biljarten. Dan waren ze tenminste even stil.
Els’ droom voor de toekomst is simpel: “Nog lang zo doorgaan 
en gezond blijven…..”

Wij bedanken de oud-leden van EMM voor hun 
openhartigheid en bereidheid mee te doen aan 
onze mini-interviews.

Welkom in Heijen!
 

Deze periode mochten we maar liefst drie baby’s, allen jongens, in Heijen welkom heten.

Eerst werd Beau Jansen geboren. Beau is de zoon van Christel en Edwin Jansen. Hij heeft een broer, 

genaamd Quint.  Het gezin woont  aan de Hermelijnstraat.

Toen kwam Kevin ter wereld, zoon van Tim en Marjolein Flachs en broer van Lisa. Aldus had ook de 

Heikampseweg er weer een bewoner bij.

Alsof dat nog niet genoeg was kwam op een bloedhete zomerdag ook nog Teun ter wereld. Teun is 

de zoon van Hilde en Dennis den Uijl. Teun heeft een grote zus, Manon, die zelf in het Hèjs Nèjs van 

januari aankondigde dat er een baby op komst was.

Allemaal van harte gefeliciteerd…
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Contact

Om met de korte lijn te beginnen: In het colofon van Hejs Nejs zijn 

voortaan hun e-mailadressen vermeld. Mocht er iets zijn kun je hen 

altijd mailen. We hebben ook nog besproken of het zinvol  zou zijn 

permanent hun mobiele telefoonnummers te vermelden, maar we 

kwamen tot de conclusie dat dit niet handig is. De heren zijn natuur-

lijk ook wel eens vrij en dat zou frustratie kunnen geven als je ze niet 

te pakken krijgt. Overigens zijn de telefoonnummers niet geheim: in 

menige groepsapp zijn ze al opgenomen en ze staan ook onder aan 

dit artikel. Kun je ze zelf noteren, mocht je dat nodig vinden.

De wijkagenten

De 32-jarige Maikel Brouwers is de jongste van de twee agenten. 

Anthony is 51 jaar. Toeval of niet, ze wonen allebei in hetzelfde Lim-

burgse dorp in de buurt van Horst. Maikel is sinds 1 januari 2018 

wijkagent in Gennep.  Hij is ruim tien jaar werkzaam bij de politie 

Gennep. Verder is Maikel enige tijd als wijkagent werkzaam geweest 

in Venray. In de praktijk zijn de werkzaamheden van Maikel wat meer 

gericht op de kerkdorpen Heijen, Ven-Zelderheide, Milsbeek en Ot-

tersum. Anthony is al ruim tien jaar werkzaam als wijkagent in het 

Gennepse. Hij was als zodanig eerder actief in Helden en Venray. Het 

werk van Anthony is meer gericht op de kern Gennep.

Let wel:  ook al hebben beide wijkagenten de taken qua dorpen een 

beetje verdeeld, ze werken echt samen. 

Wat zijn de taken van een wijkagent, heren?

Ze vertellen: “We zijn aanspreekpunt namens de politie voor een 

deel van het werkgebied Gennep. In de praktijk betekent dit contact 

met gemeente, zorginstellingen, bedrijven, woningbouwverenigingen 

en scholen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als geluidsoverlast, 

burenruzies en nog veel meer. In feite gaat een groot deel van de tijd 

zitten in het oplossen van conflicten in de wijk. Het verschil met een 

politieagent is dat wijkagenten proberen preventief te handelen, dus-

danig dat de politie niet in actie hoeft te komen. Als er bijvoorbeeld 

iets dreigt te spelen tussen buren over een heg dan springen wij al 

in voordat de zaak escaleert. In deze zin functioneren wij dus anders 

dan een politieagent. 

Overigens komt niet alles op ons bordje terecht. Zo hoort overlast 

van de hondenpoep, zoals het geval is bij basisschool de Heggerank, 

tot het takenpakket van de BOA (Buitengewoon Opsporingsamb-

tenaar – red. ). Nu we echter van dit probleem weten rijden we 

als het kan nog wel eens extra langs de school om te kijken of we 

overtreders zien.”

Noodmeldingen

De heren rijden ook voor de noodmeldingen die bij 112 binnenko-

men. Dat doen ze niet alleen in de gemeente Gennep, maar ook in 

de gemeentes Bergen en Mook en Middelaar. Het vervullen van deze 

taak houdt wel in dat ze minder inzetbaar zijn voor de wijk. Qua tijds-

Nadere kennismaking met onze wijkagenten 
Maikel Brouwers en Anthony van Baal.
Ze hebben al eerder in de krant gestaan, maar na een optreden van beide heren bij de jaarverga-
dering van Hèjje Mojjer  hadden we er zin in om ze via een interview beter te leren kennen. Alles 
in het voordeel van jullie, natuurlijk! Immers, altijd handig, een korte lijn naar de wijkagenten. 
Bovendien zijn zij met een belangrijk project bezig dat wij graag onder de aandacht brengen.
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besteding ziet een week er grofweg als volgt uit:  vier dagen wijkagent 

en één dag noodhulp rijden, zoals ze dat noemen. In de zomerperio-

de is dit als het ware omgekeerd, dus vier dagen noodhulp rijden en 

één dag voor de wijk. Dat komt omdat er in deze periode veel meer 

evenementen zijn. Een en ander legt wel druk op de capaciteit, aldus 

de heren. Landelijk gezien is het basisteam Venray - Gennep immers 

een klein team. Slechts 83 mensen behoren hiertoe. Daarom wordt 

er ook samenwerking gezocht met bijvoorbeeld Brabant.

Speciale projecten

Op dit moment loopt er een pilot in samenwerking met de ge-

meente Gennep. Men is bezig met het vormgeven van het project 

“Keurmerk Veilig Buitengebied”. Hierbij moet worden aangetekend 

dat in dit project heel Heijen wordt gekenmerkt als “buitengebied”. 

Dit keurmerk is al van toepassing op de industrieterreinen van heel 

Gennep.

 De doelstelling is: Samen voor een veilig Heijen. Niet alleen de wijk-

agent maakt Heijen veiliger, maar ook de inwoners worden hiervoor 

ingezet. In de komende maanden zal hierover vaak worden gecom-

municeerd. Let op berichten in het Hèjs Nèjs, maar zeker ook op de 

website www.heijen.info. De bedoeling is dat bij het verschijnen van 

deze editie van het Hèjs Nèjs een digitale enquête over dit project 

staat op de website van Heijen. Met een klik op een button kan deze 

worden ingevuld. De wijkagenten hopen op veel reacties. Aanvullen-

de informatie tref je aan het eind van dit interview aan.

Welke eigenschappen moet een wijkagent speciaal 

hebben?

Over de nuttige en gewenste eigenschappen van een wijkagent 

zijn de heren het snel eens. Ze sommen op: “We moeten politieke 

voelsprieten hebben, weten wat er leeft onder de inwoners. Verder 

moeten we sociaal zijn en empatisch vermogen hebben. We zijn 

immers verbinders! We dienen  ook stressbestendig te zijn. Je bent in 

feite 365 dagen 24/7 beschikbaar. Verder moet je in staat zijn afstand 

te nemen van incidenten. Het is meer dan alleen een baan bij de 

politie. Je moet binding hebben en voelen met wat je doet.

Het is natuurlijk lang niet altijd gemakkelijk. Zo voeren we bijvoorbeeld 

slecht nieuwsgesprekken na ongevallen. Dan is een goede achterban, 

collega’s en thuissituatie, van groot belang.”

Er wordt opgemerkt dat bij de selectieprocedure voor de functie 

van wijkagent op de genoemde eigenschappen wordt gelet. De 

psychologische test is de zwaarste van alle testen die wijkagenten 

voor hun kiezen krijgen bij de sollicitatie.

De psychologische test is de zwaarste van 
alle testen die wijkagenten voor hun kiezen 

krijgen bij de sollicitatie.

Wat vinden jullie van Heijen?

De heren zijn best tevreden over ons dorp. “Er zijn relatief weinig 

incidenten.” Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Er is best veel 

toerisme. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Heijderbos. Verder zijn 

er redelijk wat inwoners met een andere achtergrond en cultuur, 

bijvoorbeeld de arbeidsmigranten. Maikel: “Het is heel divers. De 

ene keer gaat het om een losgebroken paard, daarna moet je een 

vechtpartij sussen. Dat maakt het ook wel heel mooi! In feite heb je 

een dankbare job. Je bent voortdurend mensen aan het helpen en 

dat doen we graag. Als mensen je dan achteraf dankbaar zijn geeft 

dat een fijn gevoel. Daar doe je het voor. Als wijkagent kun je ook 

makkelijker nazorg bieden. Dan ga je de volgende dag nog eens terug 

en praat je zaken met betrokkenen uit. Een groot verschil met een 

politieman.”

Is er nog respect voor de wijkagent?

Unaniem: “Jawel!” De jeugd in Heijen is goed aanspreekbaar, menen 

de heren. Zonder meer positief. Er zijn wel tendensen merkbaar. Jon-

geren, maar ook hun ouders, zijn veel mondiger geworden. Sommi-

ge ouders doen zelfs aangifte als ze menen dat hun kinderen door 

de wijkagenten te hard zijn aangepakt. “De vroegere draai  om de 

oren zie je niet meer!” Leuk om te vermelden: Anthony is bij de 

discoavond van het Heisafeest geweest en heeft diverse leuke ge-

sprekken met de jeugd gevoerd.

Maikel 
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Emoties

Een agent is ook maar een mens en daarom mag hij of zij tegen-

woordig gerust emoties tonen. Dat wordt zelfs aangemoedigd. Niet 

mee rond blijven lopen, maar uiten. Collega’s helpen elkaar hierin 

onderling.

Dan ga je de volgende dag nog eens terug 
en praat je zaken met betrokkenen uit.

Tenslotte:

Beide agenten zijn gesteld op korte lijnen. Daarom zeggen ze nadruk-

kelijk als afsluiting: “Benader ons als er iets speelt, daar zijn we voor!”

Informatie:

Telefoonnummer Maikel:  06-22557760, 

e-mailadres   maikel.brouwers@politie.nl

Telefoonnummer Anthony:  06-11356053, 

e-mailadres   anthony.van.baal@politie.nl

Over het project Keurmerk Veilig Buitengebied ontvingen wij de nog de 

volgende informatie:

Keurmerk Veilig Buitengebied

(Boeren)bedrijven en bewoners in buitengebieden krijgen steeds 

vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal. 

Bovendien is het buitengebied vaak in trek als het gaat om de dum-

ping van chemisch afval en drugsafval of het huisvesten van hennep-

kwekerijen in leegstaande schuren. 

Als oplossing voor dit probleem zijn publiekprivaatrechtelijke samen-

werkingen opgestart. Het samenwerkingsverband bestaat uit de ge-

meente, politie, brandweer, bewoners/ondernemers, Limburgse Land 

en Tuinbouw Bond (LLTB) en het Centrum voor Criminaliteitspre-

ventie en Veiligheid (CCV).

De bedrijventerreinen in de gemeente Gennep hebben al een Keur-

merk Veilig Ondernemen. Via  een soortgelijke aanpak zijn de nodige 

succesvolle resultaten behaald. De  incidentcijfers laten een dalende 

lijn zien. 

De Raad van de Gemeente Gennep heeft middels een motie opge-

roepen om ook tot een plan van aanpak te komen voor het verkrij-

gen van het Keurmerk Veilig Buitengebied,  te beginnen met Heijen 

als pilot.

Zo blijft het in Heijen veilig wonen en ondernemen!

 Door het nemen van de volgende maatregelen moet de veiligheid ver-

beterd worden:

·         Er komt een veiligheidsanalyse van het hele gebied. 

·         Een schouw brengt in kaart waar de zwakke plekken zitten  

·         Een enquête onder ondernemers en bewoners geeft meer 

informatie over de veiligheidsproblemen die spelen. 

De analyse gaat niet alleen over criminaliteit, maar ook over brand-

veiligheid, verkeersveiligheid, etc. Alle facetten van veiligheid die sa-

menhangen met “Schoon, heel en veilig”. 

Belangrijkste opdracht tijdens het project is het verbeteren van de 

onderlinge communicatie. Dat geldt ook voor de bedrijven onderling. 

Ondernemers en bewoners zijn de ogen en oren in het gebied. We 

roepen hen op om verdachte zaken direct te melden. Door informa-

tie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.

Gemeente, politie en het Openbaar Ministerie kunnen pas ingrijpen 

als er melding wordt gemaakt van criminele activiteiten. Door deze 

samenwerking willen we zorgen dat de situatie die in Heijen eigenlijk 

best wel goed is, ook goed blijft.

Vul daarom de enquête in die te vinden is op www.heijen.info. Hartelijk 

dank!

De redactie beveelt dit goede initiatief van 

harte bij u aan!

Anthony
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Heisa

Ergens in de Bijbel lezen we: ”Waar Uw schat is, daar zal ook Uw hart zijn”.

Met “ons hart” wordt het diepste, het meest eigenlijke leven van ons bedoeld. Het is het 

middelpunt van ons bestaan. Ons leven staat of valt met dit centrum. Al onze wegen door 

het leven beginnen daar. Daarom zullen we zo goed op ons hart passen; er is niets dat wij zo 

zorgvuldig dienen te behoeden als ons hart. Waar ons hart van leeft, ons diepste innerlijk, waar 

wij in de kern van ons leven door vervuld zijn, daar gaat het om.

De Bijbel spreekt tot ons over het vergaderen van schatten, omdat God bezorgd is om ons hart, 

ons leven, ons levensgeluk, onze levenszekerheid. Het gaat er om of wij schatten vergaderen op 

de aarde of voor de hemel.

Met “op de aarde” of “voor de hemel” wordt niet bedoeld: “voor dit leven hier” of “voor het 

leven na de dood”. We zullen eerder denken aan: “buiten God” of “in God”.

Ligt uw levensgeluk, wat uw leven werkelijk vervult, uw levenszekerheid wél of níet in God 

geborgen?

“Schatten verzamelen op de aarde” is voor iedereen weer verschillend. Maar bij alle verschil 

is dit hetzelfde: dat het een hart in bezit neemt en het werkelijke leven van iemand beheerst.

En “schatten verzamelen bij God” betekent dat God ons hart, ons werkelijke bestaan, beheerst.

Er ligt iets onoverkoombaars in het Evangeliewoord: “Waar uw schat is, daar zal ook mijn hart 

zijn”.

Wanneer alles wegvalt wat uit ons leven weggenomen kan worden, wat houden wij dan over: 

niets dan armoede? Of: niets dan God???

Pastoor H. Reijnen

Het onvermijdelijke ?

September
2018

vieringen in

Zondag 02 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 09 september 09.30 uur 
Zonnebloemziekendag; 
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

Zondag 16 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met het 
Gregoriaans koor

Zondag 23 september 09.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang

Zondag 30 september 09.30 uur
Eucharistieviering met het 
Gezinskoor

H. Dionysius Heijen, 
Jaargang 37 
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
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Martien werd geboren in Oeffelt op 15 maart 1936. Hij was de oudste 

van een groot boerengezin van elf kinderen. Hij leerde al jong wat er 

te doen valt op een boerderij: melken, tractor rijden, de handen uit 

de mouwen. Het boerenleven zat er al vroeg in. De oorlog verliep 

voor het gezin Miggiels rampzalig: de boerderij werd getroffen door 

een lichtkogel en brandde volledig af. Alle koeien en veel paarden (van 

de steenfabriek!) kwamen om. Als tiener vatte Martien het plan op om 

boer te worden en dan het liefst in Canada. Hij leerde daarom maar 

vast Engels! In 1960 trouwde Martien met een Oeffelts meisje: Net van 

Baal. Samen kregen ze twee kinderen: Lambèr en Nardi. Na gewerkt te 

hebben bij een boer in Baexem en bij de Boerenbond in Siebengewald 

liet Martien zich in 1970 omscholen in de zwakzinnigenzorg. Hij kreeg 

werk in Gennep op de streekwerkplaats, nu de INTOS. Martien en Net 

waren twee echte maatjes. Samen elk jaar op vakantie in een andere provincie en als het even kon op een… 

juist: een boerencamping, want dan kon je wat doen!

22 Jaar geleden ging Martien met pensioen. Het noodlot sloeg toe: precies op dat moment overleed Net. 

Martien kreeg zijn leven weer op de rails: hij heeft veel goede jaren gehad met zijn vriendin Annie. Helaas 

overleden 2 jaar geleden zowel vriendin Annie als broer Cor. Martiens brede interesse in veel zaken hielp hem 

om ook hier weer bovenop te komen. Tuinieren, biljarten, jam maken en brood bakken, muziek, de kippen en 

zwemmen in Gennep. Hij las veel en verdiepte zich in de historie van de streek. Hij hield de familiestamboom bij 

(het beroemde “Groene boek”). Maar ook vrijwilligerswerk: de groenploeg van de kerk kon op hem rekenen 

en hij was jarenlang betrokken bij de zomerkampen van de SKJ. En natuurlijk: zijn zes kleinkinderen: het was 

genieten als die kwamen logeren. Martien overleed volkomen onverwacht op 22 juni 2018. 

Martien was geen prater. “Ge kunt d’r toch niks an doen.” zei hij dan. Dat zal wel Martien maar wij hadden je 

toch nog graag veel langer onder ons gehad. Wij zeggen: “Martien, dank voor alles, en we missen je!”

In memoriam: Martien Miggiels

Rust     zacht
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Gerrit werd geboren in Heijen, op 1 mei 1934. Hij is dus een echte 

geboren en getogen Heijenaar. Gerrit’’s hart lag op de eerste plaats 

natuurlijk bij zijn vrouw Cisca, de kinderen, de zes kleinkinderen 

en het achterkleinkind Rosalie. Maar vlak daarna volgden toch wel 

de voetbalclub en het St. Dionysiusgilde. Hij was een voetbalfan in 

hart en nieren. Maar liefst 67 jaren was Gerrit lid van V.V. Heijen. 

Hij was een trouw bezoeker van vrijwel alle wedstrijden en trots 

op kleinzoon Maiko, die met zijn team tot twee keer toe kampioen 

werd. Gerrit volgde nauwkeurig de uitslagen op de radio en keek 

samen met de kleinzonen naar het WK. Een grote rol in Gerrits 

leven speelde ook zijn lidmaatschap van het gilde: hij was 23 jaren 

gildebroeder. In 2010 werd hij zelfs gemeentekoning. Wat was hij 

trots! Tussen alle bezigheden door, zoals o.a. de kerktuin bijhouden 

en de Nestor rondbrengen, was de donderdagavond geheel gewijd aan het biljarten: daar mocht niets en 

niemand tussenkomen. Mooi, die inzet voor de verenigingen, maar er was natuurlijk ook nog een thuis: samen 

met Cisca boodschappen doen, samen kienen, samen een dagje weg of wat langer op vakantie. Gerrit en 

Cisca: vier handen op een buik. Ook de tuin kreeg ruime aandacht: was het thuis in orde dan werd ook de tuin 

van de kinderen verzorgd.  Gerrit Broeks. Een man met een groot hart voor zijn gezin, maar ook een echte 

verenigingsman die altijd klaarstond voor iedereen. Altijd zorgend, niets was te veel.

Gerrit overleed op 31 juli 2018 op 84-jarige leeftijd. In de uitvaartdienst brachten zijn gildebroeders hem de 

laatste eer. Velen kenden Gerrit; velen zullen goede herinneringen aan hem bewaren. Het ga je goed Gerrit: 

rust zacht. 

In memoriam: Thij Kusters
Thij werd geboren op 4 april 1932 op de Schaapsweg in Ottersum. 

Daar groeide hij op in een groot gezin. Nadat Thij eerst een aantal 

jaren had meegewerkt op de ouderlijke boerderij ging hij als chauffeur 

melkbussen ophalen bij boeren in de omgeving. Daarna kreeg hij 

werk als chauffeur bij de Zuidooster. Hij was hier bijna 40 jaar in 

dienst. Velen zullen zich Thij in deze hoedanigheid herinneren. Als hij 

een dag had gereden moest hij het geld van de buskaartjes tellen en 

afgeven op het postkantoor! Naast dit werk had Thij verschillende 

baantjes om wat bij te verdienen. Zo verkocht hij aan huis zaden voor 

bloemen en groenten. Een speciaal ‘bijbaantje’ was het vervoeren 

van de volksdansgroep “Iduna”. Zo kwam hij in Duitsland, Polen en 

Monaco. Waard te vermelden is  ook dat Thij medeoprichter en een 

van de drijvende krachten was achter de volksdansfeesten. Hij stak 

er veel vrije tijd in was hier terecht trots op. In 1957 trouwde Thij met Nellie Rutten. Samen kregen ze vier 

kinderen: Geert, Henny, Marion en Harrie. Helaas overleed Marion al op jonge leeftijd. In de laatste maanden 

van zijn leven werd hij nog overgrootvader van Lauren, de dochter van Manuel en Kimberley. Thij genoot met 

volle teugen van haar. Soms deed ze zelfs de pijn vergeten. In november 2017 vierden Thij en Nellie nog met 

al hun dierbaren hun diamanten huwelijksfeest!

Thij overleed op 26 juli 2018. Moge hij nu rusten in vrede.

In memoriam: Gerrit Broeks
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Mila Peeters, 

voorleeskampioen van 

Limburg 2018

“Ik ben eigenlijk pas echt met veel lezen 
begonnen in groep 6.”
Mila, die op 9 oktober dit jaar 12 jaar wordt, moest een heel 

traject afleggen voordat ze mee mocht doen aan de landelijke 

finale van de Nationale Voorleeswedstrijd op 23 mei in 

Amstelveen. We hebben er al eerder over bericht in het Hèjs 

Nèjs. Ga maar na: eerst werd ze voorleeskampioen op school. 

De jury hiervoor was de hele klas en de juffen. Mila las voor 

uit het boek “De vlucht van Omid” van Lysette van Geel. Dit 

boek gaat over een 10-jarige jongen die vlucht uit de oorlog 

in Iran. Hij heeft een leverziekte en zijn medicijnen zijn in Iran 

niet meer verkrijgbaar. Het is een waar gebeurd verhaal. 

Dit boek is de rode draad in de route die Mila aflegde tot de 

finale. Want na het succes op school moest ze de eer van de 

school verdedigen tijdens de gemeentelijke voorleeswedstrijd, 

georganiseerd door Biblioplus. Daar deden tien scholen aan 

mee. Zoals bekend werd Mila daar eerste en dat leidde 

weer tot een wedstrijd van gemeentelijke kampioenen uit de 

regio Noord-Limburg in Venray. Ook hier was Mila de beste. 

Toen was ze er echter nog niet. De provinciale finale vond 

plaats in Roermond. De hele klas ging mee en ondersteunde 

haar in deze strijd. We weten de uitslag: Mila won en mocht 

als vertegenwoordiger van de provincie Limburg naar de 

landelijke finale.

We laten Mila zelf haar verhaal vertellen: 

“Ik ben eigenlijk pas echt met veel lezen begonnen aan het 

eind van groep 6. In de zomer had ik veel boeken gelezen 

door het project “Duik met een boek de zomer in” van 

Biblioplus en Bibliotheek op School. Ik heb in groep 8 mijn 

boekbespreking over De vlucht van Omid gedaan. Omdat 

mijn klasgenoten zo enthousiast reageerden heb ik ervoor 

gekozen om bij de voorleeswedstrijden fragmenten te lezen 

uit dit boek. De juryleden in Venray en Roermond waren 

ook heel positief over de keuze van mijn boek en de manier 

waarop ik de spannende en aangrijpende fragmenten voorlas. 

Ik heb contact gezocht met de schrijfster Lysette van Geel 

via Instagram. Ik volg haar en nu volgt ze mij ook! Dat vind ik 

leuk. Ook de uitgeverij van het boek wenste mij succes voor 

de finale. 

In Venray moest ik de eerste keer voorlezen in een grote 

schouwburg. Dat vond ik wel heel spannend. Zelf dacht ik dat 

ik het voorlezen verprutst had. Ik was dan ook heel verrast 

dat ik een van de winnaars was. 

In de Oranjerie te Roermond heb ik heel erg van het voorlezen 

en van de presentatie van die middag genoten. De klas was er 

weer bij om mij aan te moedigen met een spandoek en een 

yell. Jacques Vriens, een bekende kinderboekenschrijver, zat in 

de jury. Ik vond het leuk dat ik alweer won. 

Ik was dóór naar de landelijke finale!

Dubbelslag op de Heggerank

Het komt niet vaak voor, of zeg maar gerust nóóit, dat één school de 
provinciale voorleeskampioen én de provinciale vertegenwoordiger 
in de nationale kinderboekenjury in huis heeft. Deze eer viel dit jaar 
Basisschool de Heggerank wel te beurt. Een feit waar ze meer dan 
trots op zijn. Op de laatste dag van het school jaar 2017-2018 meld-
den we ons op school om uitgebreid na te praten over de ervaringen 
die beide leerlingen hebben opgedaan. Ervaringen die ze mee zullen 
nemen in hun hele leven.
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Amstelveen

Voordat ik 23 mei naar Amstelveen ging, kwam de Limburgse 

omroep L1 langs voor een interview in een uitzending. Na de 

finale was ik ’s avonds ook op het jeugdjournaal.

De hele klas ging met de bus naar Amstelveen. Ik moest er al 

eerder zijn en ben met mijn moeder met de trein gegaan. 

Toen we bij de schouwburg aankwamen was er een 

kennismaking. Hierna kregen alle finalisten samen een ruimte 

backstage. Er stonden allemaal lekkernijen op de tafels.  Maar 

iedereen was te zenuwachtig om daar van te snoepen. Daar had 

ik achteraf wel spijt van. In de ochtend maakten we kennis met 

de presentator Klaas Kruistum, bekend van het tv-programma 

“Zapplive”, en hoorden we hoe de voorleeswedstrijd zou 

verlopen. De band Lollypop was er ook bij. Leuk! 

Tijdens de finale moest je niet alleen voorlezen uit je eigen boek, 

maar ook een stukje van ongeveer 10 regels onvoorbereid 

voorlezen. Hiervoor kregen wij net voor de lunch het boek 

Borealis van Marloes Morshuis uitgereikt. We konden ons een 

half uurtje hierop voorbereiden.

De middag ging van start met drie rondes, waarin telkens vier 

deelnemers voorlazen uit hun eigen boek. Ik was pas in de 

laatste ronde aan de beurt. Gelukkig waren de zenuwen even 

verdwenen.

De wedstrijd werd afgesloten met het voorlezen uit het boek 

Borealis. De winnares van vorig jaar startte met voorlezen, 

daarna kregen we één voor één de microfoon onder onze 

neus gestopt en moesten we een stukje verder lezen. Het was 

heel stil in de zaal. Papa was voor zijn werk in Amerika, maar 

kon via Facetime toch een beetje meekijken.

Het wachten op de uitslag vond ik pittig. De groep Lollypop 

maakte muziek en we deden ‘dancebattles’. Heel erg spannend 

werd het toen alle finalisten het podium op moesten voor de 

uitslag. Bij de jurering werd vooral gelet op je boek- en 

fragmentkeuze, intonatie en tempowisselingen. Je moest ook 

echt voorlezen, niet voordragen. Je mocht ook maar maximaal 

5 minuten voorlezen. De jury gaf aan dat zij het belangrijk 

vonden dat er vrolijke fragmenten voorgelezen werden, maar 

dat had bijna niemand. 

Sarah uit Zwolle is de Nationale Voorleeskampioen 2018 

geworden. Zelf had ik gedacht dat een ander meisje zou winnen. 

Op de terugweg ging ik wel met mijn klasgenoten en andere 

supporters in de bus mee naar huis. Dat was heel gezellig! Voor 

hen was ik toch “winnaar”. Mijn klasgenoten en juffen hebben 

mij bij alle wedstrijden super gesteund en geholpen met het 

oefenen. Zonder hen was het niet zo leuk geweest. Helaas heb 

ik de finale niet gewonnen, maar ik ben er wel bij geweest. En 

daar ben ik super trots op! Ik heb er erg van genoten. Nu geniet 

ik van het verhaal dat ik mijn hele leven kan blijven vertellen.

Ik ga in september naar de Havo-VWO brugklas van het 

Elzendaalcollege in Boxmeer. Ik mag in het nieuwe schooljaar 

met mijn klas nog een keer terugkomen op de basisschool 

voor een bezoek van een echte auteur. Dit is mij en mijn klas 

als winnaar van de provinciale voorleeswedstrijd aangeboden 

door de Provincie Limburg”.

L1 op bezoek bij Mila
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Jolien van den Berg, 

vertegenwoordiger namens 

Limburg in de Senaat van de 

Nederlandse Kinderjury 2018

Behept met een “leesvirus”….
Jolien kwam ter wereld op de eerste dag van de lente in 2007, 

21 maart dus. Jolien is “behept met een leesvirus”. Dat heeft ze 

van haar moeder Maike en ook van haar oma, zegt ze. Ze kon in 

groep 2 al zo goed lezen dat ze na de herfstvakantie moeiteloos 

doorstroomde naar groep 3. In groep 7 was ze al op het idee 

gekomen zich op te geven voor de Senaat van de Nederlandse 

Kinderjury, maar ze was net te laat. De inschrijvingsdatum was 

voorbij. Dit jaar probeerde ze het opnieuw. Nadat ze een 

spreekbeurt had gehouden over de Nederlandse Kinderjury 

schreef ze een hele mooie motivatie, waarom ze graag mee wilde 

doen aan de Senaat. Ook maakte ze een filmpje en vertelde 

ze over haar spreekbeurt.  De kans dat je de gelukkige bent je 

provincie te mogen vertegenwoordigen is echter bijzonder klein. 

“Er schrijven zich honderden kinderen voor in!” 

In de Senaat van de NKJ zitten 12 kinderen, uit elke provincie 

één. Zij motiveren kinderen om te lezen en te stemmen. Na de 

stemperiode lezen zij de 5 genomineerde boeken en bepalen 

samen welk boek zij daarvan het beste vinden. 

Moeder Maike was natuurlijk al eerder op de hoogte, maar Jolien 

wist nog van niets toen ze op een gegeven moment met een 

smoesje de school werd uitgelokt. Ze moest een pakje op gaan 

halen dat verkeerd bezorgd was bij D’n Toomp. In de tussentijd 

vertelde Angèl, hoofd van de school, aan de  kinderen wat er stond 

te gebeuren. Die dag kwam kinderboekenschrijfster Manon Sikkel 

op school, zogenaamd om de kinderen voor te lezen. Ze kwam 

met een ander doel: Jolien was uitverkozen voor de Nederlandse 

Kinderjury. Manon werd eerst nog getrakteerd op een optreden 

van het jeugdorkest van EMM, waar Jolien ook in zit. Toen kwam 

het ongelofelijke moment. Manon maakte plechtig bekend dat 

Jolien de strijd om de zetel in de landelijke senaat had gewonnen!

Jolien vertelt zelf over haar ervaringen:

“Toen ik hoorde dat ik gekozen was, was het groot feest op school! 

Op 25 maart mocht ik gaan kennismaken met de overige elf 

Senaatsleden. Dat was in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. 

Dat vind ik een heel mooi museum. Ik zou ieder kind aanraden 

daar naar toe te gaan! 

De bedoeling was zoveel mogelijk kinderen te vragen te gaan 

stemmen op boeken uit 2017. Tijdens de wedstrijd van Mila in 

Roermond mocht ik op het podium komen om reclame te maken 

en de kinderen aan te moedigen te stemmen. Ik heb in de pauze 

verschillende stemformulieren uitgedeeld. Dat formulier had ik 

samen met mama zelf gemaakt. We hebben foto’s gemaakt in 

de bibliotheek. Ik had mijn jury-outfit aan: jasje en pet. Kijk maar 

naar de afbeelding. Met Mila ben ik op bezoek geweest bij andere 

basisscholen in de gemeente.  Ook daar hebben we de Kinderjury 

gepromoot. Verder ben ik naar het Limburgs Museum in Venlo 

geweest. Daar was een tentoonstelling over Paul van Loon. Ik 

mocht samen met hem over de NKJ vertellen. 

Intussen waren er allerlei activiteiten waar ik bij mocht zijn. Op 

13 juni was de geheime Senaatsvergadering in een pand aan de 
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Herengracht in Amsterdam. Dat vond ik heel indrukwekkend! In dit 

pand zit de CPNB, dat betekent Collectieve Propaganda van het 

Nederlandse Boek. Hier kwamen alle twaalf kinderen bij elkaar en 

bespraken we de vijf genomineerde boeken. Tussen drie boeken 

zat weinig verschil. Uiteindelijk vielen de boeken Het leven van 

een Loser en Dagboek van een muts af. Het mooiste kinderboek 

van dit jaar was Izzy Love van Manon Sikkel. De stemmen  van 

de kinderen in het land waren intussen ook geteld. Daaruit bleek 

dat Het Leven van een Loser van Jeff Kinney had gewonnen. We 

moesten het geheimhouden voor iedereen, alleen papa en mama 

mochten het weten.”

27 juni

Een onvergetelijke dag! Het was niet alleen de datum van 

de musical van groep 8 op school, maar ook van de landelijke 

bekendmaking van het beste kinderboek van 2018. ’s Morgens 

ging Jolien nog repeteren voor haar rol in de musical. Daarna 

moest ze pijlsnel naar Amsterdam voor het uitdelen van De Pluim 

voor het boek dat unaniem gekozen was door de Senaat. Jolien 

viel de eer te beurt de Pluim aan Manon Sikkel, de schrijfster van 

Izzy Love, te mogen overhandigen. Manon vond het de mooiste 

onderscheiding die ze ooit gekregen had, omdat haar boek door 

de kinderen zelf gekozen was. 

De schrijver van Het leven van een loser, de Amerikaan Jeff 

Kinney, was er niet bij. Hij had wel een filmpje gemaakt dat die 

middag vertoond werd en waarin hij alle kinderen die op zijn boek 

gestemd hadden, bedankte. 

’s Avonds zagen we Jolien op het Jeugdjournaal. Zij werd er 

geïnterviewd. Met haar jurypetje op, twee eigenwijze vlechtjes er 

onderuit en een olijk gezichtje stond ze professioneel de pers 

te woord.  Wat ons betreft: Petje af voor Jolien uit Heijen! Ze 

deed het geweldig. Na de presentatie als een weerlicht terug naar 

Heijen: De Musical moest worden opgevoerd…..

Wat was voor jou het hoogtepunt, Jolien?

Jolien antwoordt: “Het hoogtepunt was toch wel dat je kennis 

mocht maken met al die beroemde kinderboekenschrijvers en- 

schrijfsters en de bijzonderheid dat ik hiervoor ben uitgekozen.”

Wat is jouw lievelingsboek? Antwoord: “Ik vind boeken met waar 

gebeurde verhalen het mooiste. Maar mijn favoriet is De Brieven 

van Mia van Astrid Sy. Dat gaat over de Holocaust.” Geen doorsnee 

onderwerp voor een kind van 11. Maar wel indrukwekkend. 

Ter informatie: het doel van de Nederlandse Kinderjury is de volgende: 

De Nederlandse Kinderjury is een leesbevorderingsproject dat  

zo veel mogelijk kinderen kennis wil laten maken met nieuwe 

kinderboeken en ze meer én kritischer wil laten lezen. Tijdens de 

stemperiode mogen alle kinderen van 6 t/m 12 jaar stemmen 

op hun drie favoriete boeken en het boek waar het meest op 

gestemd wordt krijgt de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. 

Daarnaast wordt ook nog de Pluim uitgereikt door de Senaat. 

In de Senaat van de NKJ zitten twaalf kinderen, uit elke provincie 

een, en zij motiveren kinderen om te lezen en te stemmen. Na de 

stemperiode lezen zij de vijf genomineerde boeken en bepalen 

samen welk boek zij daarvan het beste vinden en dus de Pluim 

krijgt. Je gaat nu van school af. 

Naar welke school ga je toe en heb je al enig idee wat je later wil 

worden? Antwoord: Ik ga naar het VWO op het Elzendaalcollege 

in Gennep. Ik weet eigenlijk helemaal nog niet wat ik later ga doen, 

maar misschien ook wel iets met lezen!   Succes Jolien!

Het Stembiljet



Komt de APK van uw Opel eraan, dan laat dat u wellicht 
koud. Toch zit u er in de winter graag warmpjes bij. Daarom 
bieden wij u de Combi-APK. Dat is een APK met gratis Opel 
Wintercheck, voor maar € 19. Zo kunt u écht zorgeloos de 
winter in. Maak direct een afspraak met onze werkplaats!

DE COMBI-APK 
VOOR € 19. 
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De Trotse Juffen
Het zal je als juf maar gebeuren! Naast alle kanjers 

die ze ieder jaar weer les geeft had ze dit jaar maar liefst twéé 

super kanjers onder haar hoede. De hierboven genoemde Mila 

Peeters en Jolien van den Berg, respectievelijk voorleeskampioen 

van Limburg en vertegenwoordigster namens Limburg in de 

senaat van de landelijke kinderboekenjury.

We spraken leerkracht met Mayke Cöp. Zij is 42 jaar en staat 

al 18 jaar voor de klas op de Heggerank. Op onze vraag wat 

ze doet om het lezen te stimuleren antwoordt ze: “Mijn collega 

Carlijn Theloesen en ik proberen in de klas de kinderen zelf in te 

laten zien hoe leuk en hoe mooi het is om te lezen. Ik zeg altijd: 

je moet talenten die ieder kind heeft stimuleren. Voorlezen in de 

klas doet het ook altijd goed en zet aan tot zelf lezen. Ze maken 

elkaar enthousiast. We proberen het lezen zo aanschouwelijk 

mogelijk te maken. Wat ook helpt is het project Duik met een 

boek de zomer in.”

Vraag: Hoe uniek is deze situatie voor de 
Heggerank geweest?
Mayke: ”Ongelofelijk uniek en volkomen onverwacht, dit maken 

we niet meer mee!” Wat heeft het in jouw ogen Mila en Jolien 

gebracht? Mayke: “Mila is opgebloeid, maar ze bleef zichzelf. Jolien 

is van nature wat teruggetrokken, maar ze wist haar plaatsje in 

het geheel prima in te vullen. Ik vind dat knap! Het komt hen 

allebei toe zo in de belangstelling te staan. Het zijn bovendien 

hartsvriendinnen. Ze waren allebei zo persoonlijk bij de 

gebeurtenissen betrokken. Ze zijn hierdoor echt gegroeid. Het 

is natuurlijk een beetje jammer voor Mila dat ze niet gewonnen 

heeft. Het was zeker een mooie ervaring voor de hele klas. Hoe 

ze hen stimuleerden en steunden was mooi om mee te maken. 

De school is apetrots op deze kinderen. We zullen hen nog lang 

herinneren….

En tot slot het verslag van een klasgenoot: 

Thijmen Weerepas.

Thijmen: “In de klas waren we allemaal heel druk bezig met het 

afmaken van de letters voor onze yell: ‘Yel yel Mila haalt het wel!’ 

Mila wist hier natuurlijk niets van.

Toen we allemaal klaar waren gingen we weg met de bus 

naar Amstelveen. In de bus hebben we  veel lol gemaakt. Wat 

een lange rit! ‘We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet 

helemaal. Kontje Kaal!’ Eindelijk konden we uit de bus en even 

pauze nemen, tijd voor de lunch. 

Hierna werden de letters van onze yell uitgedeeld en konden 

we naar binnen. Eerst moest er nog een foto gemaakt worden. 

Eenmaal binnen werden we voorzien van de nodige merchandise. 

We kregen allemaal een polsbandje en een donkerblauw T-shirt 

van de Nationale Voorleeswedstrijd. We kwamen terecht in een 

mooie, grote schouwburgzaal met sjieke, rode pluchen stoelen.  

Toen de eerste vier kandidaten werden opgeroepen om klaar te 

gaan zitten begon de spanning.

Iedereen ging een stukje voorlezen uit een zelf gekozen boek. 

Na de eerste acht kandidaten hadden we een kleine pauze waar 

we een stukje taart kregen en wat lekkers te drinken.

Na de pauze gingen we weer de zaal en steeg de spanning 

verder. Nu was de laatste groep van vier kandidaten aan de beurt, 

waaronder de voorleeskampioen van de provincie Limburg!

Toen de laatste vier kandidaten klaar waren, was het tijd voor de 

2e ronde. Elke kandidaat moest een stukje voorlezen uit een boek 

dat ze niet kenden. Dit boek was geselecteerd door de jury. Het 

voorlezen zat er op, het wachten kon beginnen. De juryleden 

gingen in beraad. Het was wachten op de uitslag. Dat was zo 

spannend dat sommigen er al uitslag van kregen. Wie-o-wie zou 

er vandoor gaan met de titel Nationale Voorleeskampioen 2018?

De uitslag was bekend.  De jury haar de stemmen geteld.

Helaas voor Mila, en voor ons, was het Sarah van Pruissen die 

er met de eer en de eerste plaats vandoor ging. Maar Mila 

had toch maar mooi de 4e plaats behaald, dat konden ze niet 

allemaal zeggen. Het was de finale, dus waren het allemaal sterke 

kandidaten. Het zit er op en na een mooie, spannende dag 

gingen we weer onderweg naar het mooie, vertrouwde Heijen.”

Thijmen Weerepas

Thijmen

Juf Mayke 
en Mila
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Groente en fruit 10

De Poel 8
6591 BV Gennep

T. (0485) 51 42 44

elemansfrans@hotmail.com

Groente en fruit, gewoon vers!

Probeer ook eens onze verse 
maaltijdsalades, stamppotten en 
kant-en-klaar maaltijden.

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



Heijen was erbij!
 

Eind juni vertrokken we naar Oostenrijk, om precies te zijn naar de plaats Spielberg. Daar was het 

te doen: De Formule I-race om de Grote Prijs van Oostenrijk.Van donderdag tot en met maandag 

zijn we gebleven. We hadden prachtig weer en een leuk gezelschap. Wat willen we nog meer!

Natuurlijk hoopten we allemaal dat ‘onze’ Max het goed zou doen. Aan de andere kant zouden we 

ook al heel blij zijn als hij de race zonder  veel mechanische problemen uit kon rijden. Op de Red 

Bull tribune hadden we prachtige plekken, recht tegenover het Oranje-Leger. Het is mooi om te 

zien hoe ongelooflijk veel Nederlandse, maar ook buitenlandse supporters Max op de benen krijgt.

De race was spannend en had voor ons Nederlanders natuurlijk een prachtige afloop. Max 

verstappen eindigde als 1e, De hoogste trede op het erepodium was derhalve voor onze 

landgenoot. Geweldig! Op naar het wereldkampioenschap! Erica Reintjes.

Jazz Tour aan de Maas 
Jazz Tour aan de Maas is een muziekfestival dat op zaterdag 8 september  plaats 

gaat vinden. Het is deze dag ook Open Monumentendag.  Bij dit festival fietst het 

publiek van het ene monumentale pand naar het andere en steeds krijgt men 

een concertje te horen van een andere band of solist. De mini-concerten vinden 

plaats in Cultureel podium De Roepaen, Johannes de Doperkerk te Ottersum, de 

Antonius Abtkapel in Heukelom en het kerkje in Aijen.  Onder meer de volgende 

muzikanten verlenen hun medewerking: meesterpianist Bert van den Brink, Angelo 

Verploegen, Wiro Mahieu, Rik Cornelissen, Tocar, Guido Wilbers en Liek Peters.

‘s Avonds is er nog een groot afsluitend concert in Cultureel podium De Roepaen 

met allerlei kruisbestuivingen tussen deelnemende muzikanten. 

Verdere informatie is te vinden op www.jazztouraandemaas.nlKortom: Een fietstocht door de twee gemeentes van de ene monumentale loca-

tie naar de andere en intussen genietend van hoogstaande concerten. Een mooi 

concept!
Ook voor de Heijenaren is dit festival zeker interessant. Heijenaar Bart van den 

Corput is een van de initiatiefnemers en organisatoren.

Tenslotte volgt onderstaand een 

overzicht van de tijden en de 

prijzen:

Jazz fiets tour: 10:30 – 16:30 uur

€ 15 (vroegboekkorting)

Avondconcert: 20:00 – 22:30 uur

€ 15 (vroegboekkorting)

Dagpasse-partout:

€ 20 (vroegboekkorting)
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME PETERS

Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, 
shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw 

keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

Molenstraat 53, 5431 BW  Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87
www.peters-decohome.nl

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk, Tel.: 0485 - 32 17 87, 
www.peters-decohome.nl

Verf Behang Raamdecoratie

Gordijnen Shutters Glas
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Agenda

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs kunt u voor meer 
nieuws over ons mooie dorp terecht op de site: 

www.heijen.info

Algemeen alarmnummer: 
(ambulance, brandweer, politie)  112

Politie:    
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0900 - 8844

Wijkagenten:
Maikel Brouwers:   maikel.brouwers@politie.nl
Anthony van Baal:   anthony.van.baal@politie.nl

Huisartsen:   
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep  0485 - 512317
Spoed:  0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum 0485 - 512717
Spoed:  0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost 
Maasziekenhuis Boxmeer eo  0900 - 8880

Apotheek:   
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep  0485 - 545500

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

Proteion Thuiszorg  088 - 850 00 00
Proteion Schoon (huishoudelijke hulp) 088 - 850 00 00
Proteion Thuisbegeleiding  088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst: 
Dag en nacht aandacht  0900 - 0767

Gewonde of gevonden dieren:
Dierenambulance:  024-3550222
Dierentehuis De Mere:  024-6414982
www.mere.nl
Dierenbescherming Nijmegen:  088-8113550

Week 35  
Sint Dionysiusgilde - Donateursactie

Zaterdag 1 september
Zondag 2 september

Maandag 3 september
Dinsdag 4 september

Dorpsplein - Kermis

Zaterdag 1 september
18.00 uur Sportpark “de Heikamp”

Bekerwedstrijd:  Heijen 1 – SV Milsbeek 1

Zondag 2 september
12.00 uur D’n Toomp 

Die Original Maastaler - Kermis - 
Frühschoppenconcert

 
Maandag 3 september
14.00 uur D’n Toomp

KBO afd. Heijen - Kermis-Dansmiddag

Woensdag 12 september
KBO afd. Heijen - Fietsen

Donderdag 20 september
Zij Aktief - Busreis

Woensdag 26 september
Zij Aktief - Filmavond 4 Events Gennep

Donderdag 4 oktober 
14.00 uur  D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Dinsdag 23 oktober
19.30 uur Café - Zalen Jan

Zij Aktief - Informatieavond over dementie

Donderdag 1 november 
14.00 uur D’n Toomp     

KBO afd. Heijen - Kienen

Vrijdag 9 november
19.11 uur Café-Zalen Jan

C.V. De Wortelpin - Voorverkoop zittingsavonden

Zaterdag 17 november 
19.30 uur D’n Toomp
Zondag 18 november
14.00 uur D’n Toomp

Revuegroep/Die Original Maastaler - 
Muziektheater “Urlaub an der Eger”

Woensdag 21 november
19.30 uur Café-Zalen Jan

Zij Aktief - Advent stuk maken met 
Tine van de Boom

Vrijdag 23 november 
Zaterdag 24 november

20.11 uur Café-Zalen Jan
C.V. De Wortelpin - Zittingsavonden

De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 

25 september 2018.

Belangrijke telefoonnummers



  

  

topfabrikaat met minimaal uit vooraad leverbaar 100 á 150 
5 jaar fabrieksgarantie dus binnen 1 week Weg=Weg aanbiedingen

Enkel Europees Onze meubelen zijn veelal Op onze 1e verdieping:

relaxfauteuils van Nederland bij ons het beste advies Nederland 

Garantie Levertijd Voordelig zitten?

in onze 2000m² showroom Door 45 jaar ervaring Gratis levering
vindt u de grootste collectie met zitmeubelen krijgt u door heel 

Assortiment Advies Bezorging

meer dan 230 modellen     Meer dan 40 modellen Veelal leverbaar als Home Cinema opstelling

Aktiemodel Vetego B33 Aktiemodel Vetego B11Aktiemodel Vetego 02

Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Handmatige relaxfauteuils     Banken & bankstellen Relaxbanken

Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,- 3 motorig mét accu  in leder vanaf € 1995,- Handmatig: in stof vanaf € 945,-  in leder vanaf € 995,-
Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet Verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Onze openingstijden:   Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00     tel.:  0485 - 45 29 86     www.teunarts.nl      info@teunarts.nl
Boersestraat 11,    5454NG,   Sint Hubert.   In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

Relaxfauteuils met Sta- op hulp
meer dan 90 modellen

(Veelal uit voorraad leverbaar)

www.teunarts.nl 


